
 

 
Manual Cadastro de Dependentes SIGRH 

  
Cadastrar 

1- Digite na barra de endereços: www.sigrh.ufrrj.br; 

2- Clique em Entrar no sistema; 

 

3- Digite seu login de usuário, senha e clique em Entrar;  

  

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 
Departamento de Administração e Gestão de Pessoas 

Coordenação de Cadastro e Movimentação de Pessoal/COCAD 

http://www.sigrh.ufrrj.br/


4- Clique em Menu Servidor; 

 

5- Clique no menu Serviços>>> Dependentes>>> Cadastrar/Consultar; 

 

6- Clique em Cadastrar Novo; 

 

 



7- Preencha todos os campos obrigatórios com as informações pessoais de seu dependente; 

 

 

 

 

8- Digite o número do CPF do dependente e incluir o documento clicando no botão 
Escolher Arquivo, em seguida em Anexar. Todos os documentos devem estar digitalizados 
preferencialmente em PDF (formato para upload no Assentamento Funcional Digital). 
 

  

9- Selecione o tipo de documento clicando na setinha preta;  



 
 

10- Digite o número do documento selecionado; 
 
11- Incluir o documento selecionado e clique em Anexar.  Todos os documentos devem 
estar digitalizados preferencialmente em PDF (formato para upload no Assentamento 
Funcional Digital). 
 
12- Para concluir o carregamento do arquivo, clique em Adicionar Documentos. 
 

 

13- Selecione o tipo de benefício desejado clicando na setinha preta; 



 

14- Clique em Adicionar Benefício; 

 

15- Marque a caixinha da de comprometimento da veracidade das informações; 



 

16- Clique em Cadastrar para adicionar benefícios e o dependente do servidor; 

 

 



Alterar Dependente 

1- Clique no menu Serviços>>> Dependentes>>> Cadastrar/Consultar; 

 

 

2- Com o seu dependente já cadastrado e homologado pela Coordenação de Cadastro e 
Movimentação de Pessoal/DAGP, para alterar alguma informação ou benefício, basta clicar 
no ícone amarelo (Alterar Dados de Dependente); 

 

3- Após a alteração de dado ou benefício, o servidor deve marcar novamente a caixinha 
se comprometendo com a veracidade das informações e clicar no botão Alterar. 



 

 

Excluir Dependente 
 

1- Clique no menu Serviços>>> Dependentes>>> Cadastrar/Consultar; 

 

 

2- Clique no ícone da Lixeira para excluir o dependente desejado; 

 

 

3- Para excluir um dependente, basta digitar na caixa Motivo/Observação o pedido da 

exclusão e clicar no botão Excluir Dependente. 

*Nos casos de exclusão do cônjuge ou companheiro, encaminhar documentação comprobatória 

através de solicitações eletrônicas SIGRH para COCAD com a finalidade de alteração do estado civil. 



 

 

ALERTA: Toda ação de cadastro/alteração/exclusão de dependentes é homologada pela 

Coordenação de Cadastro e Movimentação de Pessoal/DAGP para inclusão no SIAPE e o 

servidor deve acompanhar o status do cadastro de dependente sempre através do SIGRH. 

 

 

 

CONHEÇA, USE E DIVULGUE! 
 

TUDO PARA FACILITAR A SUA COMUNICAÇÃO  

COM OS SERVIÇOS DA PROGEP 


