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I.

RECUPERAÇÃO DE ACESSO À CONTA – ESQUECI MINHA SENHA – E-MAIL OU SMS
1. Para recuperar acesso a conta o atendente deverá acessar a plataforma do gov.br por meio do sítio
https://sso.acesso.gov.br/login.
2. Deve-se preencher o campo com o CPF e seguir adiante com a opção “Avançar”:

3. Para solicitar alteração de senha o usuário deve clicar em “Esqueci minha senha”:

4. Para alteração de senha será exigido a marcação da opção “Não sou um robô”. Que deve ser feita da
seguinte forma:

a. Não sou um robô – reCaptcha: marque a opção “Não sou um robô”.
b. Avançar: Clique na opção “Avançar” para prosseguir com a recuperação da senha.
5. Após a verificação da resposta, aparecerão vários meios para que sua senha seja recuperada:

a. Escolha uma das opções: Selecione a opção de envio “Por e-mail” ou “Por SMS” para envio do código.
b. Avançar: Clique na opção “Avançar” para prosseguir com a recuperação da senha.
6. Caso tenha escolhido a opção “E-mail”, será exigida a marcação da opção “Não sou um robô” para que o
código seja enviado.

a. Não sou um robô – reCaptcha: marque a opção “Não sou um robô”.
b. Clique na opção “Enviar código” para prosseguir com o envio do código.
7. O requerente deve abrir o e-mail cadastrado e copiar o código de validação enviado (faça a conferência
na caixa de spam caso não esteja na caixa de entrada):

8. Após copiar o código, volte para o site do gov.br e insira o código copiado.

a. Insira o código de validação.
b. Avançar: Clique na opção “Avançar” para prosseguir.
9. Assim, a senha já pode ser redefinida.

a. Nova Senha: Digite uma nova senha.
b. Nova Senha: Digite novamente a nova senha.
c. Criar Senha: Clique na opção “Concluir” para finalizar.
10. Caso tenha escolhido a opção “Celular”, será exigida a marcação da opção “Não sou um robô” para que
o código seja enviado.

a. Não sou um robô – reCaptcha: marque a opção “Não sou um robô”.
b. Clique na opção “Enviar código” para prosseguir com o envio do código.
11. O requerente deve conferir a mensagem recebida no celular informado, após o qual deve ser digitado o
código recebido no campo “Código de validação recebido via SMS” e clicar no botão “Reiniciar Senha”.

a. Insira o código de validação.
b. Avançar: Clique na opção “Avançar” para prosseguir.

12. Assim, a senha já pode ser redefinida.

a. Nova Senha: Digite uma nova senha.
b. Nova Senha: Digite novamente a nova senha.
c. Criar Senha: Clique na opção “Concluir” para finalizar.
13. Em caso de dúvidas ou acesso a outras informações sobre a plataforma gov.br acesse o sítio “FAQ Login
Único” (http://faq-login-unico.servicos.gov.br/en/latest/index.html).

II.

RECUPERAÇÃO DE ACESSO À CONTA – ESQUECI MINHA SENHA - INTERNET BANKING
Para recuperação de senha por meio do Internet Banking, realizar o passo a passo, conforme abaixo:
1. Realize login no site do Internet Banking do seu banco e gere um código de acesso.
2. Em seguida, acesse a conta gov.br e utilize o código gerado como sua senha.
ATENÇÃO: Observe se o seu banco informará algum prazo para liberar o uso do código. Alguns bancos
solicitam até 48h.
Bancos disponíveis:
 Banco do Brasil
https://www.bb.com.br
Acesse serviços > previdência social > senha meu INSS-NAI
 Banese
https://www.banese.com.br
Acesse Internet Banking Banese > Serviços > Gerar Senha Meu INSS – NAI
 Banrisul
https://www.banrisul.com.br
Acesse Menu Serviços > Criar Código INSS
 Bradesco
https://banco.bradesco
Acesse Outros Serviços > Documentos > INSS – Cadastrar Código Inicial de Acesso ao Portal Meu INSS (NAI)
 Itaú
https://www.itau.com.br
Acesse Previdência > INSS > Cadastrar senha inicial de acesso ao Portal Meu INSS
 Caixa Econômica Federal
https://internetbanking.caixa.gov.br
Acesse FGTS e Serviços ao cidadão > INSS > Gerar Código de Acesso Serviços INSS
 Santander
https://www.santander.com.br
Acesse Outros Produtos > Demais Serviços > NAI – Núcleo de Autenticação Interbancária
 Sicoob
https://www.sicoob.com.br
Acesse Outras opções > Previdência Social > Senha Meu INSS > NAI
 Banestes
https://banestes.com.br
Acesse Internet Banking > Serviços > Gerar Senha Meu INSS – NAI

III.

RECUPERAÇÃO DE ACESSO À CONTA – ESQUECI MINHA SENHA - APLICATIVO MEU GOV.BR
A redefinição de senha da sua conta gov.br pode ser realizada por meio de validação facial, desde que você possua
Título Eleitoral ou Carteira Nacional de Habilitação e o aplicativo Meu gov.br instalado em seu dispositivo móvel
Você pode baixar o aplicativo Meu gov.br gratuitamente nas lojas de aplicativos do Google Play ou App Store.
1. No menu “Recuperação de conta”, selecione a opção: “Validação Facial no aplicativo Meu gov.br”:

a. Escolha a opção: Selecione a opção Validação Facial no aplicativo Meu gov.br.
b. Avançar: Clique na opção “Avançar” para prosseguir com a recuperação da senha.
2. Prossiga com a geração do QR Code para a redefinição da senha:

a. Não sou um robô – reCaptcha: marque a opção “Não sou um robô”.
b. Clique na opção “Gerar QRCode” para prosseguir com o envio do código.

3. O QR-CODE para recuperação da conta será apresentado em tela.

4. Abra o aplicativo Meu gov.br instalado em seu dispositivo móvel e clique no botão Ler QR-CODE.

5. Aponte o celular para tela do computador com intuito de ler o QR-CODE:

6. Marque “Li e concordo com os termos e condições” e clique no botão “Aceitar”.

7. Posicionar o rosto de frente para câmera frontal do celular seguindo as orientações de piscar os olhos
e sorrir até sistema validar as informações. Após, aguarde o aplicativo tirar foto.

8. Clique no botão “Enviar Foto”

9. Clique no botão “OK” e continue o processo no computador

10. Preencha com senha escolhida e clique no botão “Concluir” para recuperar o cadastro.

IV.

RECUPERAÇÃO DE ACESSO À CONTA – ALTERAR SENHA

1. Para realizar alteração da senha o usuário deve logar com suas credencias no “gov.br” e clicar em alterar
senha na página principal.

2. O requerente deve preencher os campos para solicitar uma nova senha.

a. Digite a senha atual: Digite sua senha atual.
b. Nova senha: Digite a nova senha.
c. Repita a senha: Digite a nova senha novamente para confirmar.

d. Alterar senha: Clique em “alterar senha” para confirmar a alteração da senha.
3. Uma mensagem de confirmação será exibida.

