
Leia com atenção, antes de acessar o Portal do seu computador ou celular, prepare a documentação solicitada 
e em caso de dúvida envie sua mensagem para o e-mail informado no Portal e neste tutorial. Não há listagem 
geral em função da Lei Geral de Proteção dos Dados Pessoais (LGPD - Lei 13.709/2018). Para ter acesso aos 
cálculos é necessário criar um novo usuário e preencher com os dados cadastrais (cujos dados são 
exclusivamente para a referida ação judicial). Somente após a aprovação dos cálculos é que a procuração será 
gerada.

A seguir, apresentamos um tutorial para que o(a) servidor(a) acesse o Portal referente à ação dos 28,86% (*) e 
dê inicio à fase de execução individual, a qual necessita de sua autorização (procuração/contrato) e inserção 
de documentos para con�nuidade. Este tutorial (versão 1.0), na data de 29/01/2021, poderá ser atualizado 
sempre que necessário, frente às demandas que venham aparecer. Esteja atento à versão do documento.

Confie no seu sindicato e nas informações oficiais que serão repassadas. Apenas a Diretoria e trabalhadores 
do SINTUFRJ  e a Assessoria Jurídica estão autorizados a passar informações sobre questões que envolvem 
dados pessoais e profissionais de seus sindicalizados. A Diretoria do SINTUFRJ estará informando 
EXCLUSIVAMENTE através de seus canais de informação na pagina web www.sintufrj.org.br e nas redes 
sociais. Haverá atendimento remoto e presencial a serem agendados garan�ndo os protocolos de segurança 
sanitária COVID-19. Será obrigatório o uso de máscaras e caneta própria, não serão atendidos(as) aqueles que 
não atenderem os protocolos e não estejam agendados.

(*) Em janeiro de 1993, o governo federal (governo Itamar) concedeu reajuste de 28,86% aos militares. Os servidores civis tentaram através de 
ações na Jus�ça e de negociações com o governo, receber o retroa�vo. Em 1998, depois de uma greve nas universidades federais que durou 89 
dias, o governo se comprometeu a conceder o reajuste, mas com descontos (na tabela alguns servidores já teriam recebido a totalidade do 
percentual e nada receberam). Na UFRJ, o SINTUFRJ ganhou na jus�ça o pagamento da parcela descontada em 1998, que só foi efe�vada em 
2002 nos contracheques, e re�rada em 2017, pelo governo Temer. 
Em 2006, o SINTUFRJ ingressou com ação judicial para recebermos o retroa�vo referente a 66 meses - de janeiro de 93 a junho de 98 – que o 
governo FHC apresentou um acordo para pagar em 7 anos e o sindicato orientou a categoria a não fazer o referido acordo. Nossa ação foi 
vitoriosa e o presente Portal trata da execução aos 9.022 sindicalizados nela constante.

Ÿ Acesse o Link ‘‘28,86% - Confira aqui como proceder para dar início a fase de execução 
individual’’ no site do Sintufrj  ou pelo endereço (www.sintufrj.org.br)
h�ps://2886sintufrj.servidor.adv.br/Login/Apresentacao

Ÿ Os(As) sindicalizados(as) devem criar um usuário através do botão NOVO USUÁRIO – inserindo 
o nº SIAPE ou CPF, e-mail e criar uma senha; preencher as informações solicitadas; imprimir a 
procuração; assinar; digitalizar ou fotografar a procuração, documento de iden�ficação (com 
foto e CPF), comprovante de residência e contracheque atual; anexar e enviar em formato PDF;

Ÿ No caso dos(as) servidores(as) que fizeram o acordo com o Governo (1998) ou que, pela tabela 
do governo, foi considerado que já havia recebido o percentual cheio, NÃO HAVERÁ VALORES A 
RECEBER e, portanto, não terão acesso ao Portal;

Ÿ No caso dos(as) servidores(as) que não constam com a contribuição mensal em dia – 
consignação SINTUFRJ (desfiliação, falecimento, outros) deverão entrar em contato pelo e-mail: 
2886sintufrj@servidor.adv.b filiacao@sintufrj.ogr.br ou pelo e-mail: r para receberem 
orientações específicas;

Ÿ Aos (Às) servidores(as) com dificuldade de acesso ao Portal, via computador ou smartphone 
(celular), internet, ou mesmo de uso do Portal, será disponibilizado sistema de agendamento 
para atendimento remoto ou presencial individualizado, em caráter excepcional, garan�ndo o 
cumprimento das medidas de enfrentamento da pandemia COVID-19.
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CLIQUE AQUI

CLIQUE AQUI

PELO CELULAR

PELO COMPUTADOR
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Não precisa digitar – seu nome aparecerá automa�camente

Digite sua matrícula 
SIAPE ou CPF

Informe seu e-mail e CRIE UMA 
SENHA SEGURA com letra 

maiúscula, minúscula, numero e 
pelo menos um símbolo (@,&, $)

NÃO ESQUEÇA DE ESCREVER SUAS INFORMAÇÕES (E-MAIL USADO E SENHA ESCOLHIDA) EM ALGUM LUGAR 
SEGURO PARA QUE POSSA RECUPERAR QUANDO VOLTAR A CONSULTAR O PORTAL. 
NÃO PASSE SUAS INFORMAÇÕES PARA OUTRAS PESSOAS, PARA SUA SEGURANÇA!

CLIQUE AQUI

CLIQUE AQUI

CLIQUE AQUI

CLIQUE AQUI

Informe seu e-mail e CRIE UMA SENHA SEGURA com letra 
maiúscula, minúscula, numero e pelo menos um símbolo (@,&, $)

PELO COMPUTADOR

PELO CELULAR
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A CADA ETAPA CONCLUÍDA VOCÊ RECEBERÁ UMA MENSAGEM 
NO SEU EMAIL INFORMANDO O PASSO SEGUINTE

VEJA NA 
CAIXA DE 
ENTRADA 
– OU NO 
SPAM –
DE SEU 

EMAIL O 
RETORNO 

À SUAS 
AÇÕES

LEIA ATENTAMENTE AS 
ORIENTAÇÕES DA 

ASSESSORIA JURÍDICA E DA 
DIREÇÃO DO SINTUFRJ e 

CLIQUE 
“AVANCE PARA REALIZAR O 

CADASTRO”
PARA COMPLETAR SEU 

CADASTRO
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ATENÇÃO:

ATENÇÃO:

PREENCHA TODOS OS CAMPOS COM SUAS INFORMAÇÕES PARA QUE SEJA POSSÍVEL 
TER ACESSO AOS CÁLCULOS AO CLICAR EM AVANCE PARA VISUALIZAR O VALOR

PREENCHA TODOS OS ESPAÇOS COM SUAS INFORMAÇÕES PARA QUE SEJA POSSÍVEL 
TER ACESSO AOS CÁLCULOS E GERAR A PROCURAÇÃO

APÓS PREENCHIMENTO 
CLIQUE NO MENU ACIMA
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SALVE AS ALTERAÇÕES E CLIQUE EM 
CÁLCULOS PARA TER ACESSO AS SUAS 

INFORMAÇÕES

*Servidores(as) que não constam com a contribuição mensal
– consignação SINTUFRJ (desfiliação, falecimento, outros)
deverão entrar em contato pelo e-mail:
2886sintufrj@servidor.adv.br para receberem orientações
específicas.
*Servidores(as) com mais de uma matrícula podem acessar
o Portal através do CPF ou ambas as matrículas. Os cálculos
apresentados referem-se a totalização das matrículas.
Dúvidas entrar em contato através do e-mail
2886sintufrj@servidor.adv.br

6www.sintufrj.org.br - Gestão Ressignificar

XX.XXX,XX

LEIA O TEXTO AO LADO E 
CLIQUE NA SUA OPÇÃO 

APROVAR REJEITAR

Aprovar Rejeitar
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A CADA ETAPA VOCÊ RECEBERÁ UMA MENSAGEM NO SEU EMAIL 
INFORMANDO O PASSO SEGUINTE

VEJA NA 
CAIXA DE 
ENTRADA 
– OU NO 
SPAM –
DE SEU 

EMAIL O 
RETORNO 

À SUAS 
AÇÕES

CLIQUE AQUI
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ASSINE IGUAL AO DOCUMENTO DE 
IDENTIDADE

1º Após clicar em “visualização da procuração” a 
PROCURAÇÃO/CONTRATO surgirá em sua área de 
trabalho no computador/celular com as informações de 
seu cadastro registradas – salve o documento no 
computador/celular;
2º Você deverá IMPRIMIR, ASSINAR e DIGITALIZAR ou 
FOTOGRAFAR o documento;
3º Guarde o documento original assinado, porque você 
deverá entregar em qualquer sede do SINTUFRJ em até 
90(noventa) dias após o retorno presencial ao trabalho, 
definido pela UFRJ;
4º Digitalize ou fotografe também sua Documento de 
iden�ficação (com CPF e foto) , Contracheque atual e 
Comprovante de endereço (igual ao informado no 
cadastro);
5º Clique em “ANEXAR DOCUMENTOS” 

1º CLIQUE AQUI

Ao clicar em cada caixa acima você vai inserir cada documento solicitado como
anexa no e-mail ou nas redes sociais.
Em caso de dificuldades na u�lização do Portal, agende um atendimento remoto
no site do SINTUFRJ. O sindicato disponibilizará pessoal treinado para fornecer
atendimento personalizado em apoio aos sindicalizados.

2º CLIQUE AQUI

3º CLIQUE AQUI

4º CLIQUE AQUI

NO FINAL CLIQUE AQUI
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APARECERÁ UMA TELA CONFIRMANDO A INCLUSÃO DOS DOCUMENTOS E A 
MENSAGEM INFORMANDO QUE OS DOCUMENTOS FORAM RECEBIDOS

VEJA NA 
CAIXA DE 
ENTRADA 
– OU NO 
SPAM –
DE SEU 

EMAIL O 
RETORNO 

À SUAS 
AÇÕES

VOCÊ RECEBERÁ EMAIL CONFIRMANDO O ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO –
SALVE EM PDF (vá em imprimir e escolha – salve PDF) NO SEU COMPUTADOR
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 "A procuração original e assinada deve ser guardada para entrega posterior no Sintufrj. Informaremos amplamente o prazo assim que �vermos condições 
para o retorno ao funcionamento presencial."
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