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 Manual Censo Previdenciário Online

Passo 1: Realizar acesso ao Portal do Recadastramento

- Acesse o Link: http://recadastramento.iperon.ro.gov.br

- Digite o CPF e a Senha nos campos destinados a 

Passo 2: Recuperar Senha de Acesso

- Caso não lembre a senha, clique em “ Esqueceu a senha ? ”
para a tela abaixo; 

- Recupere a senha digitando o CPF, DATA DE NASCIMENTO e a NOVA SENHA;
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Manual Censo Previdenciário Online 

Realizar acesso ao Portal do Recadastramento. 

http://recadastramento.iperon.ro.gov.br; 

campos destinados a “Autenticação de usuário”. 

Recuperar Senha de Acesso. 

“ Esqueceu a senha ? ” para cadastrar uma nova senha, e você será

Recupere a senha digitando o CPF, DATA DE NASCIMENTO e a NOVA SENHA; 
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para cadastrar uma nova senha, e você será direcionado 
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Após recuperar a senha, você será redirecionado para a tela inicial e continue o processo de autenticação d
CPF e a SENHA que você cadastrou na etapa anterior.

Passo 3: Iniciar o Processo de Recadastramento

– Após realizar a autenticação no site com o CPF e a SENHA cadastrada

- Para dar prosseguimento no recadastramento 

- Para consultar os Recadastramentos realizados, 

Passo 4: Preencher os dados do formulário

- É necessário preencher todos os dados obrigatórios

- Preencha todos os campos referentes a “Informações Pessoais”, “Endereço”, “Contato” e “Dependentes”.

Em caso de dúvidas, entrar em contato através dos seguintes telefones: 69 3216
 

Após recuperar a senha, você será redirecionado para a tela inicial e continue o processo de autenticação d
CPF e a SENHA que você cadastrou na etapa anterior. 

Iniciar o Processo de Recadastramento. 

com o CPF e a SENHA cadastrada, você será direcionado para a tela abaixo.

ecadastramento clique em “Recadastramento 20XX” – ‘’XX é referente ao ano atual”

Para consultar os Recadastramentos realizados, clique em “Meus Recadastramentos”. 

dados do formulário. 

obrigatórios, ou seja, os que estão marcados com *(asterisco).

a “Informações Pessoais”, “Endereço”, “Contato” e “Dependentes”.
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Após recuperar a senha, você será redirecionado para a tela inicial e continue o processo de autenticação digitando o 

, você será direcionado para a tela abaixo. 

 

‘’XX é referente ao ano atual”; 

, ou seja, os que estão marcados com *(asterisco). 

a “Informações Pessoais”, “Endereço”, “Contato” e “Dependentes”. 
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Passo 5: Confirmar dados preenchidos.

- Confira o resumo apresentado com os dados preen

- Após a conferência, Clique em “Salvar” 
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Passo 5: Confirmar dados preenchidos. 

Confira o resumo apresentado com os dados preenchidos nas etapas anteriores. 
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Passo 6: Tela de confirmação 

- Leia com atenção as informações da “tela de confirmação” e clique em “Sim”.

Passo 7: Tela impressão de declaração

- Nesta tela você deve imprimir a “declaração de vida e residência”

1 – Aposentado ou Pensionista que 

2 - Aposentado ou Pensionista que 

- Após a impressão da certidão, é necessário levá
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Leia com atenção as informações da “tela de confirmação” e clique em “Sim”. 

Passo 7: Tela impressão de declaração 

“declaração de vida e residência” de acordo com sua situação:

Aposentado ou Pensionista que recebe em nome próprio. 

Aposentado ou Pensionista que recebe por meio de representação (Tutor / Curador)

da certidão, é necessário levá-la ao cartório e reconhecer assinatura por autenticidade ou 
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de acordo com sua situação: 

por meio de representação (Tutor / Curador). 

por autenticidade ou erdadeira.
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Passo 8: Tela de Acompanhamento

- Após a impressão da “declaração de vida e residência

Passo 9: Anexar documentação 

- Após retornar do cartório com a “declaração
a seguir: 

1 – Realizar o login no portal, conforme passo 1;

2 – Clique em “Painel do Segurado”  
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Passo 8: Tela de Acompanhamento 

declaração de vida e residência”, você será direcionado para a tela de 

 

declaração de vida e residência” reconhecida assinatura, é necessário fazer os passos 

, conforme passo 1; 
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, você será direcionado para a tela de acompanhamento abaixo. 

 

de vida e residência” reconhecida assinatura, é necessário fazer os passos 
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3 – Clique em “Recadastramento 20xx”; 

 

 

4 – No formulário abaixo, clique em “Avançar” até chegar no “
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, clique em “Avançar” até chegar no “Passo 6 – Anexar Documentos
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Anexar Documentos; 
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5 – Na tela abaixo, você irá anexar os arquivos solicitados abaixo:

 

6 -  Após anexar os documentos, clique em “Salvar”.
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, você irá anexar os arquivos solicitados abaixo: 

documentos, clique em “Salvar”. 
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7-  Clique em “Sim” na tela de confirmação abaixo.

 

 

 

 

 

7-  O sistema ficará na tela abaixo aguardando a equipe de cadastro
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em “Sim” na tela de confirmação abaixo. 

aguardando a equipe de cadastro IPERON validar a documentação anexada

Em caso de dúvidas, entrar em contato através dos seguintes telefones: 69 3216-9423/3216-9424  
 Página 8 

 

validar a documentação anexada. 
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8 – Após a validação, você efetua login no sistema e será direcionado para a tela abaixo, onde deve imprimir o 
comprovante clicando no botão “Imprimir
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no sistema e será direcionado para a tela abaixo, onde deve imprimir o 
Imprimir”. 
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no sistema e será direcionado para a tela abaixo, onde deve imprimir o 

 


