
Manual Recadastramento Online 

 

Passo 1 – Acesse o Link: http://recadastramento.iperon.ro.gov.br 

Digite o CPF e a Senha nos campos de Autenticação 

 

 

Passo 2– Caso não saiba a senha clique em “ Esqueceu a senha ? ” para cadastrar uma nova senha, e você 

será direcionado para a tela abaixo. 

Recupere a senha digitando o CPF, DATA DE NASCIMENTO e a NOVA SENHA. 

Caso apareça alguma mensagem de erro durante esse processo, entre em contato com o IPERON, 

através dos seguintes telefones: 69 3216-9423/3216-9424/3216-9430. 

 

Após recuperar a senha, você será redirecionado para a tela inicial e continue o processo de 

autenticação digitando o CPF e a SENHA que você cadastrou. 

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


Passo 3 – Depois de realizada a autenticação no site com o CPF e a SENHA cadastrados, você será 

direcionado para a tela abaixo, onde deverá preencher todos os dados obrigatórios, ou seja, os que estão 

marcados com *(asterisco).  

Alerta! Tenha atenção no preenchimento dos dados pois se estiverem incorretos, principalmente 

“DATA DE NASCIMENTO”, poderá ocasionar bloqueio do seu benefício. 

 

Após a atualização de todos os dados clique no botão “Salvar Recadastramento” 

Passo 4 - Aparecerá a tela abaixo para lembrar da responsabilidade das informações inseridas, se estiver 

de acordo clique no botão sim e os dados serão salvos. 

 

 

  



Passo 5 – Após o recadastramento ser realizado você será redirecionando para a tela abaixo, onde 

visualizará os dados do recadastramento (Número, Tipo Benefício, Censo, Matrícula, Data, Atendente, 

Situação). 

  

Atenção ! 

O Recadastramento realizado ficará com a situação “Em análise”até que você envie para o IPERON 

a declaração de vida e residência "original" com firma reconhecida por "AUTENTICIDADE OU 

VERDADEIRA” que está disponível na tela principal do site. 

Após o recebimento da declaração pelo setor responsável do IPERON, a mesma será inserida no 

sistema e então o recibo será liberado para impressão no site do recadastramento. 

 

Endereço do IPERON para envio da declaração de vida e residência: 

Av. Sete de Setembro, 2557, Bairro: Nossa Senhora das Graças 

Porto Velho – RO 

CEP: 76804-141 

Aos cuidados do setor de cadastro (GECAD) 


