Tutorial: SENHA do Autoatendimento
Você pode Desbloquear uma senha que se recorda ligando para nossa
Central de Atendimento, sem precisar ficar na fila de espera,
utilizando o Atendimento Automático.
Se preferir, pode
Criar uma nova senha caso tenha Esquecido ou Bloqueado a atual.

Para Desbloquear uma senha utilizando o Atendimento Automático da Central:
1. Ligue para o número 0800 706 9000;
2. Digite a opção 1;
3. Informe seu CPF com 11 dígitos;
4. Senha desbloqueada com sucesso.

Para Criar uma nova senha caso tenha Esquecido ou Bloqueado a atual:
1. Acesse a página da FUNCEF : www.funcef.com.br.

2. No lado direito da página clique no link “Alterar senha”. Essa opção deverá ser utilizada inclusive nos
casos de bloqueio de senha ou de necessidade de alteração da senha atual.
Ao clicar no link, aparecerá a seguinte tela:

3. Informe seu CPF, sua data de nascimento e clique no botão “Confirmar”.
Após confirmar, você será solicitado a responder algumas perguntas para sua segurança.

4. No ambiente de “Recuperar Senha”, informe seus dados de acordo com o que for solicitado.
Lembrando que as perguntas são aleatórias e alteram a cada acesso. Clique no botão “Confirmar”.
a. Caso informe algum dado incorreto você receberá a mensagem a seguir. Clique no botão
“Fechar”, apague as informações incorretas e insira as corretas. Clique no botão “Confirmar”.

5. Assim que “Confirmar” as informações dessa tela, seu lembrete de senha será informado caso já
tenha sido cadastrado anteriormente.

6. Se, com esse lembrete você conseguiu se recordar de sua antiga senha, clique no botão “Sim”, caso
contrário, clique no botão “Não”.
a. Clicando no “Sim”, você já poderá acessar o ambiente do Autoatendimento com o CPF e a
senha recuperada, mais essa opção somente estará ativa se sua senha não estiver bloqueada.

b. Clicando no “Não”, você receberá uma mensagem informando que um e-mail foi enviado onde
você poderá cadastrar sua nova senha. Clique no botão “Fechar” e acesse seu e-mail.

Se você não receber o e-mail, verifique se foi para a lixeira ou caixa de spam.

c. Caso seu e-mail não exista na base cadastral da FUNCEF, a mensagem que irá aparecer será
a seguinte:

Dessa forma, se não estiver aparecendo um e-mail na mensagem acima ou estiver incorreto,
vá para o Item 10 deste Tutorial.
7. Para cadastrar uma nova senha, você receberá em seu e-mail uma mensagem contendo o link de
acesso. Clique em “Clique aqui”.

8. Acessando o link você terá a oportunidade de cadastrar uma nova senha. Digite a nova senha,
confirme a nova senha, digite um lembrete para esta senha e clique no botão “Salvar”.

9. Após a confirmação da nova senha você receberá a mensagem de que a senha foi cadastrada com
sucesso. Clique em “Fechar”.

10. Se o seu e-mail estiver incorreto ou não estiver cadastrado na base de dados da FUNCEF, será
necessário que entre em contato, por meio do Fale Conosco, para que seu e-mail seja atualizado.
Para isso, siga as próximas orientações:
11. Acesse o site www.funcef.com.br e no canto superior direito clique no botão “Contato” e logo após em
“Fale Conosco”.

12. Ao entrar no “Fale Conosco” a seguinte tela ficará disponível:
a. Clique em “Participante”.

13. Aparecerá a próxima tela onde o item “consulta” já estará marcado, selecione o Assunto: “Cadastro”,
preencha os demais campos e no campo “Mensagem” informe seu novo e-mail. Clique no botão
“Enviar”.

Nesse momento você receberá um número de protocolo que poderá ser consultado por meio do 0800
706 9000.
14. Seu protocolo será atendido com a máxima urgência.

