Guia de Utilização
Consulta de Andamento de requerimento e Correção de
Pendência Bancária de Auxílio Funeral para solicitantes sem
Vínculo com o IPSM
Passo 1: Para consultar o andamento do processo tendo o protocolo em mãos, clique no link
“Acesse aqui o andamento do processo de auxílio funeral” no bloco “Canais de Prestação”.

Passo 2: Informar o número de protocolo do requerimento e o CPF do solicitante. Em
seguida, clique no botão “Pesquisar”.
•

Caso não sejam informados os dados obrigatórios, o sistema exibirá mensagens de
erro alertando sobre a necessidade da informação.
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Passo 3: Caso seja encontrado algum resultado para o qual não exista nenhuma pendência
bancária, o sistema exibirá os dados relacionados ao andamento do requerimento.

Passo 4: Caso seja encontrado algum resultado que possua pendência bancária, o sistema
exibirá tela que permitirá informar os dados bancários novamente, como exemplifica a
imagem abaixo.
• Deverão ser preenchidos os campos “Tipo de Conta”, “Banco”, “Agência”, “D.V. da
Agência”, “Tipo de Operação” (quando o tipo de conta for conta poupança), “Conta”,
“D.V. da Conta” e os “Termos & Aceites”.

•

Após preenchimento dos dados, clicar no botão “Enviar Código de Segurança”. O
sistema enviará um Código de Segurança ao e-mail que o solicitante informou no
momento da solicitação do auxílio funeral. Este código será exigido para efetivar a
correção de dados bancários.
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Passo 5: Uma vez recebido o código, clicar em “Corrigir Dados” para efetivar a correção de
dados bancários. O sistema exibirá a tela para Assinatura Eletrônica, onde deverá ser
informado o Código de Segurança (token) que foi enviado ao e-mail do solicitante.

•

Após assinar eletronicamente a alteração de dados bancários, o sistema retornará
para a página inicial de consulta de andamento do requerimento de auxílio funeral e
o requerimento entrará novamente na fila de pagamento.

Para maiores esclarecimentos, entre em contato com o setor de Previdência do IPSM no
telefone (31) 3269-2078.
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