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Como criar a senha do Autoatendimento 

1. Acesse a página da FUNCEF www.funcef.com.br e clique em Autoatendimento. 

 

2. Clique em primeiro acesso 

 

 

http://www.funcef.com.br/
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3. Preencha os campos com seu CPF e data de nascimento e clique no botão 

“Confirmar”. 

 

4. Após confirmar, serão solicitadas algumas perguntas para sua segurança. São questões 

aleatórias criadas a partir dos dados do participante. Clique no botão “Confirmar”. Se 

alguma resposta estiver incorreta, repita a operação. 
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5. Você receberá uma mensagem informando que um e-mail foi enviado onde você 

poderá cadastrar sua senha. Clique no botão “Fechar” e acesse seu e-mail. 

 

6. Para cadastrar a senha, você receberá em seu e-mail uma mensagem contendo o link 

de acesso. Clique em “Clique aqui”. 
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7. Acessando o link você terá a oportunidade de cadastrar a senha. Digite a senha, 

confirme-a, digite um lembrete para esta senha e clique no botão “Salvar”. 

 

8. Sua senha foi cadastrada com sucesso, clique no botão “fechar” e você será 

direcionado para a tela inicial de acesso. 
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9. Informe seu CPF e a senha e tenha acesso aos serviços do Autoatendimento.  

 

10. Caso não exista registro de e-mail na base cadastral da FUNCEF, na mensagem de 

envio do link para cadastro de nova senha, o campo destinado ao e-mail do participante 

estará em branco. 

 

11. Se o e-mail estiver incorreto ou ausente, será necessário entrar em contanto com a 

FUNCEF da Central de Relacionamento da FUNCEF, no telefone 0800 706 9000, solicitando 

a atualização do endereço eletrônico. 

 


