
Manual de Instruções

Recadastramento On-line

Conforme Decreto Municipal Nº 4794 de 23 de Agosto de 2021

o Recadastramento dos Servidores Públicos Municipais, 

Aposentados e Pensionistas de Espigão D’Oeste possuicaráter

obrigatório.

O período de recadastramento será:

01 de Setembro de 2021 até 30 de setembro de 2021.



1- Acesse o site do IPRAM, através do link http://www.ipramespigao.ro.gov.br

2- Clique aqui

O processo descrito à seguir poderá ser realizado por meio do navegador de um 
computador, notebook, celular (smartphone) ou tablet.

http://www.ipramespigao.ro.gov.br/


INSTRUÇÕES:

Antes de realizar o Censo, o beneficiário deve verificar a
lista de documentos obrigatórios:

Lista de Documentos 

para os servidores 

ativos/Cedidos

Lista de Documentos 

para os Aposentados / 

Pensionistas

MODELOS dos 

Documentos para 

Download e 

Preenchimento

Obs. Caso não tenha filhos é 

necessário fazer uma 

declaração para anexar junto 

aos documentos.



Para avançar para a próxima aba, clique no lugar indicado na imagem abaixo:



Observação: Se for utilizar o celular é necessário ter o aplicativo da Pública Mobile.

Para baixar em seu celular (smartphone) ou tablet, basta seguir os passos indicados na 

imagem abaixo:

1º Abrir o Play Store

2º Pesquisar por 
“Pública Mobile”

3º Clicar em 
“Instalar”

4º Depois de 
instalado abrir 

o aplicativo



1º Inserir 
nº do CPF

2º Inserir Entidade: 
“Prefeitura 

Municipal de 
Espigao do Oeste

3º Clicar no 
botão Acessar 

Aplicação

Para realizar o recadastramento via celular é necessário fazer o login no aplicativo



Para avançar para a próxima aba, preencha corretamente o campo indicado com o número de seu
CPF e então clique em validar:

Em seguida, selecione a opção PROTOCOLO:

O processo descrito à seguir é utilizado tanto no navegador 

como no aplicativo da Pública Mobile



Para realização do recadastramento online você deverá clicar no botão 
“Peticionamento Online” , indicado na imagem abaixo:



Para o primeiro acesso ao sistema o servidor utilizará os 6 (seis) 
primeiros dígitos do CPF para a senha.

Para quem já possui acesso ao sistema E-PROC utilizar a senha 
normal.

Realizar o login utilizando a senha de acesso:



Para inserir o peticionamento do recadastramento você deverá clicar no 
botão “Novo Peticionamento/Processo” , indicado na imagem abaixo:



Para avançar para a próxima aba, deverá clicar em “Concordo” com o termo de responsabilidade, 
concordância, ciência e veracidade, e em seguida clicar no botão “Novo Peticionamento”, conforme 

demonstrado na imagem abaixo:



Na aba “Nova Petição” será informado o tipo de Peticionamento

1 - Na Unidade/Órgão selecionar: 

IPRAM – Recursos Humanos

2 – No tipo de petição selecionar a opção que 

enquadra ao segurado: 

3 -Aparecerá seu nome e seu CPF

4 – Não precisa preencher

5 - Preenchimento automático

6 – Clique na caixa 

“Concordo Termo”

7 – Clique no botão “Criar Petição”



Pronto, sua petição está em processo de elaboração!

Clique no botão “OK” para continuar.



Após confirmar os dados da Petição

Seu nome deverá estar aqui

Verifique se está correta a súmula, caso 
não seja servidor ativo, deverá constar 

“Recadastramento de 
Aposentado/Pensionista”.



Na aba de dados pessoais é obrigatório o preenchimento de todos os campos:

Observação: Mesmo com o preenchimento automático, é necessário conferir se 
as informações estão corretas, bem como preencher os demais campos 

existentes.

1 - Obrigatório assinalar a 

declaração de veracidade

2 – Necessário Salvar o Interessado para dar 

continuidade no Peticionamento



Caso não tenha baixado os formulários na primeira opção, poderá baixar os modelos 

em Word, conforme apontado na imagem:

IMPORTANTE: Após o preenchimento, salvar o documento em PDF.



Anexar os documentos

Após preencher todos os campos dos dados pessoais, será necessário anexar os 

documentos, bem como os documentos dos respectivos dependentes caso houver.

Para anexar os documentos clique no sinal de mais, na frente da descrição de cada 
documento indicado na imagem acima



Anexar os documentos

Preencha conforme a imagem abaixo com os dados do documento que será 

anexado: 

1 – Nome do Documento

2- Data do Documento

3 – Informar se o documento foi 

digitalizado ou não4- Escolher o documento em “PDF” para 

anexar



SELEÇÃO DE DOCUMENTOS

Cada documento
deverá ser anexado 
individualmente, em 
boa resolução e no 

formato PDF.

Ao clicar no botão “Escolher 
Ficheiro” uma janela igual essa 
será aberta



Aposentados e Pensionistas

Para anexar a Prova de Vida utilize os passos a seguir:

1º Clique no sinal de 
+ (adição) para 

adicionar o vídeo 



2º Digite o nome do 
documento

3º Digite a data do 
documento

Clique em “Escolher 
arquivo”



Se estiver utilizando o aplicativo 
vai aparecer uma tela conforme a 

imagem abaixo:

Selecione o arquivo com o vídeo da 
Prova de vida

Se estiver utilizando outro 
navegador vai aparecer uma tela 

conforme a imagem abaixo:

Procure o local do vídeo e clica em 
“Abrir”

Após selecionar clique no botão 
“Enviar”



Atenção
O vídeo deverá ser de até 15 segundos do rosto segurando um documento de identidade 

com foto, preferencialmente em fundo branco ou ambiente claro.

A Prova de Vida é obrigatória para Aposentados e Pensionistas



Após anexar todos os documentos clicar no botão 
“Concluir”



IMPORTANTE

Ao tirar as fotos dos documentos obrigatórios, é necessário:

- Posicionar o documento corretamente;

- Tomar cuidado com as sombras e reflexos;

- Não deixar seu dedo aparecer;

- As informações precisam estar legíveis;

- A imagem do documento precisa ser colorida e sem fundo.

Caso utilize o celular para digitalizar os documentos, recomendamos utilizar 
aplicativos próprios como por exemplo “CamScanner” ou “Tiny Scanner”,

para que a digitalização fique com a resolução e qualidade adequada.



FINAL

Ao concluir todas as etapas anteriores, o servidor/segurado receberá um 
protocolo confirmando a conclusão do censo.

Após essa etapa concluída, nossa equipe fará o processo de auditoria da 
documentação , junto as informações concedidas. Caso divergências sejam 

encontradas, um de nossos colaboradores entrará em contato através do número 
ou e-mail fornecidos no cadastramento.



DECLARAÇÕES OBRIGATÓRIAS

Para inserir as declarações você deve:

1º- Baixar a declaração; 

2°- Imprimir a declaração;

3°- Preencher declaração e assinar;

4°- Tirar uma foto da declaração preenchida e assinada pelo servidor,

5°- Inserir o arquivo(formato PDF) da declaração nos documentos do 
cadastro.



Dúvidas?

Informações sobre o Recadastramento Previdenciário do IPRAM:

(69) 3481-2642

E-mail: previdencia@ipramespigao.ro.gov.br

*O recenseamento não é feito por e-mail ou pelo WhatsApp, estes canais são somente para 
informações.

Recenseadores entrarão em contato por esse telefone, caso haja 

alguma inconsistência nos documentos apresentados. *

mailto:censo@mtprev.mt.gov.br

