
Recadastramento de Servidores Ativos de Cargos Efetivos

Manual de Acesso

1. Acesso ao Sistema
2. Realização do Recadastramento

3. Atendimento Virtual (quando necessário)
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Sistemá Previdenciá� rio Web

1. Acesso ao Portal do Servidor

Através do endereço eletrônico “portal.magmaprev.com.br” ou ainda “portaldoservidor.app”

(pode ser acessado pelo celular ou pelo computador), o servidor irá ter acesso a uma tela de login,

quando deverá digitar seu CPF.

Logo após, surgirá uma tela informando que o “Portal do Servidor” está de acordo com a Lei

Geral de Proteção de dados (LGPD), que garante a não divulgação dos dados pessoais dos servidores,

armazenados no “Portal do Servidor”, sendo somente para uso interno, para o fim ao qual está sendo

armazenado. (Clique em “Estou Ciente” para prosseguir)
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Caso  seja  o  primeiro  acesso  do  servidor,  o  sistema  irá  realizar  perguntas  de  múltipla

escolha,  que  ao  serem  respondidas  de  forma  correta,  irá  disponibilizar  uma  tela  para  que  seja

cadastrada a senha pessoal.

Observação: caso sejam respondidas três perguntas consecutivas de forma incorreta,  o

sistema irá bloquear novas tentativas de acesso, sendo este liberado pelo servidor do RPPS, através de

contato telefônico.

Cadastre uma nova senha, digitando-a duas vezes nos campos respectivos, e clique em

“Cadastrar”.

Confirme se o seu número de celular (o qual seja de WhatsApp) está correto e clique em

“Enviar Código”, para que você receba, pelo WhatsApp, o código de ativação para acesso ao sistema.

Caso o número do seu celular esteja errado, é só clicar no campo do celular e alterá-lo.
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Caso não tenha WhatsApp e queira receber o código de ativação por e-mail, clique em “Ou

use um e-mail”.  Aparecerá seu e-mail  cadastrado,  altere  seu e-mail  caso necessário  e  clique  em

“Enviar Código”.

Confira seu WhatsApp ou e-mail, resgatando o código de ativação, e digite-o no campo

“Código de Acesso” e clique em “Confirmar”. Clique em “tente novamente” caso tenha aguardado o

tempo necessário de envio do código de ativação e não o tenha recebido.

Caso o servidor já tenha acessado o sistema pelo menos uma vez, ou seja, quando já

possuir  senha  de  acesso,  esta  deverá  ser  informada,  não  sendo  mais  necessário  que  sejam

respondidas  perguntas  aleatórias  a  respeito  de  seus  dados  pessoais.  Esse  procedimento  só  será

necessário  novamente  caso  o  servidor  clique  em  “Recuperar  Senha”,  repetindo  todo  o  processo

anterior, até que nova senha seja solicitada.
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Quando  surgir  a  tela  inicial  do  sistema,  serão  disponibilizadas  várias  opções  como

“Recadastramento”,  “Agendamento”  (para  servidores  com necessidades  de  auxílio  ao  processo  de

recadastramento) e “Mensagens”, sendo:

2. Realização do Recadastramento – versão computador

1. Ícone de acesso ao processo de “Auto Recadastramento”,  onde serão exibidas 4

(quatro)  abas  de  acesso,  contendo  Dados  do  Titular,  Dependentes,  Empregos

Anteriores e Documentos, sendo:

a. Dados do Titular: Dados pessoais como nome, data de nascimento, endereço,

telefones para contato, estado civil, nome da mãe, número de documentos

pessoais, data de admissão, etc.

b. Dependentes:  Dados  de  dependentes  do  servidor  titular,  como  nome  do

dependente, grau de parentesco, data de nascimento, documento pessoal,
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nome  da  mãe,  etc.  Obs.:  Deverão  ser  informados  todos  os  dependentes

legais previdenciários e não os dependentes financeiros.

c. Empregos  Anteriores:  Dados  de  empregos  anteriores  ao  atual,  CNPJ  do

emprego anterior (caso possua), nome do local trabalhado, datas de início e

fim do vínculo empregatício, informações como se o emprego anterior é em

empresa pública ou não, caso seja, se era como concursado ou não, etc.

d. Documentos: Poderão ser anexadas fotos, PDF e outros tipos de arquivos de

documentos  pessoais  que  comprovem  as  informações  cadastradas  pelo

processo de recadastramento.
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3. Realização do Recadastramento – versão mobile

1. Ícone de acesso ao processo de “Auto Recadastramento”, contendo em uma única

tela sequencial, os Dados do Titular, dos Dependentes, dos Empregos Anteriores e

dos Documentos, sendo:

a. Dados do Titular: Dados pessoais como nome, data de nascimento, endereço,

telefones para contato, estado civil, nome da mãe, número de documentos

pessoais,  data de admissão (os quais  poderão ser alterados simplesmente

clicando nos respectivos campos e editando os dados lá existentes). Alguns
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dados  não  poderão  ser  editados  como  número  do  CPF,  do  RG,  data  de

nascimento, data de admissão e cargo.

b. Dependentes:  Dados  de  dependentes  do  servidor  titular,  como  nome  do

dependente, grau de parentesco, data de nascimento, documento pessoal,

Nome da  mãe,  etc.  Obs.:  Deverão  ser  informados  todos  os  dependentes

legais previdenciários e não os dependentes financeiros.

c. Empregos  Anteriores:  Dados  de  empregos  anteriores  ao  atual,  CNPJ  do

emprego anterior (caso possua), nome do local trabalhado, datas de início e

fim do vínculo empregatício, informações como se o emprego anterior é em

empresa pública ou não, caso seja, se era como concursado ou não, etc.

d. Documentos: Poderão ser anexadas fotos, PDF e outros tipos de arquivos de

documentos  pessoais  que  comprovem  as  informações  cadastradas  pelo

processo de recadastramento.

Ao colocar a descrição do documento a ser anexado, o seu tipo e clicando no

ícone “ ”, será solicitado para anexar uma foto, ou através da câmera do

celular ou através de uma imagem que já esteja salva no celular.

Observações: 

1. Para adicionar um novo dependente, deve-se clicar no ícone “+”, que fica à direita

do enunciado “DEPENDENTES PREVIDENCIÁRIOS”. Para adicionar novos empregos

anteriores deve-se clicar no enunciado “TEMPOS FORA” e para adicionar imagens de

documentos em “DOCUMENTOS”.

2. Para  alterar  ou  excluir  os  dados  de  um  dependente,  emprego  anterior  ou

documentos clique em cima do dado a ser alterado/excluído. Surgirá uma tela com

os dados selecionados pelo clique, podendo ser editado (alterado) ou excluído ao

clicar no ícone de menu “ ” e selecionar “excluir”. Clicando neste ícone de menu

ainda podemos “salvar” as informações alteradas ou “cancelar” as alterações que

foram realizadas.

3. Sempre que adicionar novo dependente, emprego anterior ou documento, clique no

ícone  “ ”  e  selecione  salvar  ao  final  do  procedimento  de  inserção  de  nova

informação.
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4. Finalização do Recadastramento

Quando  finalizar  o  processo  de  recadastramento  deve-se  clicar  no  ícone  “ ”  do

formulário principal do recadastramento e selecionar “Salvar Parcial” (quando não tiver concluído ainda

100% do processo de recadastramento), podendo voltar a abrir a tela de recadastramento novamente,

ou clicar em “Finalizar” para encerrar o seu processo de recadastramento. Lembrando que caso ao

selecionar “Salvar Parcial” o sistema irá permitir que a tela de recadastramento seja aberta novamente

e  algumas  checagens  de  inconsistências  no  recadastramento  não  serão  realizadas  ainda  e  ao

selecionar  “Finalizar”,  serão  realizadas  consistências  nos  dados  do  cadastro  e  a  tela  de

recadastramento não poderá mais ser aberta.

Caso haja necessidade de reabertura do recadastramento,  o servidor  deverá entrar em

contato com a administração do recadastramento e solicitar reabertura do cadastro.

5. Agendamento de Recadastramento

a. Na  tela  de  “Agendamento  de  Recadastramento”  (quando  for  o  caso),  o

servidor deverá escolher o dia para ser atendido (dentro dos disponíveis),

horário (dentro dos disponíveis) e informar o seu número de contato, do tipo

WhatsApp,  para  que  possa  receber  informações  sobre  seu

agendamento/atendimento  para  que,  por  exemplo,  receba  mensagens

avisando do seu compromisso com certa antecedência.
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6. Mensagens

b. Uma tela de recebimento de mensagens de modo geral, quanto ao processo

de recadastramento e/ou qualquer tipo de informação geral a ser transmitida.

Esta tela é somente para recebimento de mensagens, o servidor não envia

mensagens. O processo de envio de mensagens/dúvidas/questionamentos é

na tela de “Atendimentos”. 

Pág.: 11


	1. Acesso ao Portal do Servidor
	2. Realização do Recadastramento – versão computador
	3. Realização do Recadastramento – versão mobile
	4. Finalização do Recadastramento
	5. Agendamento de Recadastramento
	6. Mensagens

