
ENTENDA COMO SE FILIARENTENDA COMO SE FILIAR

DE FORMA TOTALMENTEDE FORMA TOTALMENTE

ONLINEONLINE  



1-1-  Entre no site sougov.economia.gov.br E FAÇAEntre no site sougov.economia.gov.br E FAÇA

login a partir do seu cadastro no gov.brlogin a partir do seu cadastro no gov.br

obs: O cadastro prévio no gov.br é necessário e serve paraobs: O cadastro prévio no gov.br é necessário e serve para

acessar a maior parte dos serviços digitais do governoacessar a maior parte dos serviços digitais do governo

federal.federal.



2-2-  site sougov.economia.gov.brsite sougov.economia.gov.br  
novembro de 2021novembro de 2021  



3-3-  clique em consignaçãoclique em consignação



4-4-  Clique em Outras ConsignaçõesClique em Outras Consignações

Descontadas em FolhaDescontadas em Folha



5-5-  Clique em Autorizar Desconto em FolhaClique em Autorizar Desconto em Folha



6-6-  Caso o dispositivo (seu celular, tablet ou computador) nãoCaso o dispositivo (seu celular, tablet ou computador) não

esteja autorizado, você precisará habilitar a autorizaçãoesteja autorizado, você precisará habilitar a autorização

clicando no botão "cadastrar".clicando no botão "cadastrar".  

 Será necessário a confirmação de código via e-mail. Será necessário a confirmação de código via e-mail.  



7-7-  
Escolha como Tipo de Consignação: Desconto Sindicato eEscolha como Tipo de Consignação: Desconto Sindicato e

Selecione o Consignatário: SINDICATO DOS TRABALHADORESSelecione o Consignatário: SINDICATO DOS TRABALHADORES

TECNICOS ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO DAS INSTITUICOESTECNICOS ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO DAS INSTITUICOES

FEDERAIS DE ENSINO NO MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA - SINTUFEJUFFEDERAIS DE ENSINO NO MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA - SINTUFEJUF



8-8-  após seguir os passos anteriores, seráapós seguir os passos anteriores, será

gerado um código de confirmação no e-mailgerado um código de confirmação no e-mail

que deve ser confirmado.que deve ser confirmado.

A confirmação deverá ser encaminhada paraA confirmação deverá ser encaminhada para

o e-mail do sintufejufo e-mail do sintufejuf



em caso de dúvidas, acesse nosso site para maisem caso de dúvidas, acesse nosso site para mais

informações ou entre em contatoinformações ou entre em contato

comunicacao@sintufejuf.org.brcomunicacao@sintufejuf.org.br

  (32) 3215-7979(32) 3215-7979

mailto:comunicacao@sintufejuf.org.br

