
MANUAL
PRÉ-CADASTRO DO SINESP

MINISTÉRIO DA

JUSTIÇA E 

SEGURANÇA PÚBLICA

SEGEN

SECRETARIA DE GESTÃO E 

ENSINO EM SEGURANÇA PÚBLICA



https://seguranca.sinesp.gov.br/sinesp-seguranca/login.jsf

➢ Clique no Link acima para iniciar o Pré-Cadastro

https://seguranca.sinesp.gov.br/sinesp-seguranca/login.jsf


➢ Clique no Link Pré-Cadastro

➢ IMPORTANTE:
➢ Antes de iniciar seu Pré-Cadastro tenha seus documentos pessoais em mãos;
➢ Seu CPF será validado junto à Receita Federal;
➢ Erros na digitação das informações obrigatórias não permitiram a conclusão do Pré-

Cadastro;
➢ A documentação deve ser anexada e enviada em arquivos separados conforme o tipo

do documento e não em um único arquivo.



➢ Clique na opção acima;

➢ A Receita 
Federal vinculou 
todos os 
servidores na 
plataforma 
Gov.br; 

➢ Se você é 
servidor público, 
não há 
necessidade de 
“criar uma 
conta. 



➢ Digite seu CPF e clique em Avançar ou acesse utilizando sua conta do Banco do Brasil;



➢ Digite sua Senha e clique em Entrar;

000.000.000-00

➢ Caso sua opção 
de acesso tenha 
sido o CPF.



000.000.000-00

➢ Caso sua opção 
de acesso tenha 
sido o CPF.

➢ Caso não lembre da senha, clique em ESQUECI MINHA SENHA;



➢ Escolha uma das opções para Recuperar Senha;

➢ O processo de 
Recuperação de 
Senha/Conta é feito 
através das opções.

Validação Facial no aplicativo Meu Gov.br, Caso o usuário tenha
Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Clique aqui e veja como
realizar a recuperação da senha pela Validação Facial.

Conta do BANCO DO BRASIL existente.

E-mail anteriormente registrado na conta Gov.br.

Internet Banking se correntista de outros bancos. Clique aqui e
veja os bancos Autorizados.



➢ Bancos Autorizados:

Banco do Brasil: Acesse bb.com.br > Serviços > Previdência social > Senha meu INSS > NAI

Banese:  Acesse banese.com.br > Internet Banking Banese > Serviços > Gerar Senha Meu INSS – NAI

Banrisul: Acesse banrisul.com.br > Menu Serviços > Criar Código INSS

Bradesco: Acesse bradesco.com.br > Outros Serviços > Documentos > INSS – Cadastrar Código Inicial 
de Acesso ao Portal Meu INSS (NAI)

Itaú: Acesse itau.com.br > Previdência > INSS > Cadastrar senha inicial de acesso ao Portal Meu INSS

Caixa Econômica Federal: Acesse caixa.gov.br/Paginas > Serviço ao Cidadão > INSS > Gerar Código 
para Serviço INSS

Santander: Acesse santander.com.br > Outros Produtos > Demais Serviços > NAI – Núcleo de 
Autenticação Interbancária

Sicoob: Acesse sicoob.com.br > Outras opções > Previdência Social > Senha Meu INSS > NAI

bb.com.br
banese.com.br
banrisul.com.br
bradesco.com.br
itau.com.br
caixa.gov.br
santander.com.br
sicoob.com.br
bb.com.br
banese.com.br
banrisul.com.br
bradesco.com.br
itau.com.br
caixa.gov.br
santander.com.br
sicoob.com.br


➢ Realize o Download do Aplicativo no seu Celular;



➢ Após a instalação marque a opção “Não sou um robô” e clique no botão Gerar QRCode;



➢ Quando clicar no “Captcha”, o sistema irá abrir a tela para que possa confirmar que não é um
“robô”.

➢ Seleciona as imagens de resposta ao questionamento clicando, em seguida, no botão
“Verificar”



➢ Realize a instalação do APP;

➢ Clique em Ler QR Code gvov.br para recuperar a sua senha;

➢ Procedimentos de Configuração



➢ Clique em Ler Qr Code;

➢ Procedimentos de Configuração

➢ Clique em Vamos 
Começar?;

➢ Clique em Aceitar;



➢ Procedimentos de Configuração

➢ Leia as Instruções acima; ➢ Leia as Instruções acima;



➢ Procedimentos de Configuração

➢ Faça a leitura do QRCode utilizando o aplicativo;



➢ Procedimentos de Configuração

➢ Clique em Entendi;➢ Leia as Instruções acima; ➢ Leia as Instruções acima;



➢ Procedimentos de Configuração

➢ Clique em OK;➢ Leia as Instruções acima; ➢ Leia as Instruções acima;



➢ Digite a Nova senha e clique em Concluir;

000.000.000-00



➢ Clique na opção acima  para logar e se autenticar, retornando para a página do Sinesp ao 
final;



➢ Clique na opção que atende sua necessidade;



➢ Digite seu E-mail e clique no Botão Solicitar Pré-Cadastro



➢ Você receberá um link no E-mail cadastrado

➢ Clique no Link que recebeu no seu E-mail



➢ Leia as Orientações e Clique em Avançar



➢ Preencha com seus Dados 
Pessoais

➢ Foto 3x4;
➢ Fundo Branco.



➢ Após preencher todos os Dados clique em Avançar



➢ Após preencher todos os Dados clique em Avançar

➢ Preencha com os 
Dados para 
Comunicação



➢ Após preencher todos os Dados clique em Avançar

➢ Preencha com suas
Informações Profissionais

➢ Nome Funcional é o
antigo “Nome de
guerra”.

➢ Instituição de origem
é o órgão de origem.
Ex: PM,BM,PC,etc.

➢ Lotação é o local de
trabalho atual.



➢ Após preencher todos os Dados clique em Avançar

➢ Preencha com
seus Dados
Acadêmicos



DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS:

➢ Se Estrangeiro – RNE;
➢ Comprovante de Residência;
➢ Documento de Identidade;
➢ CPF;
➢ Identidade Funcional*.

➢ * Identidade Funcional pode ser substituída por
Portaria publica em Diário Oficial comprovando a posse
no cargo.



➢ Clique em Escolher para Selecionar os Documentos solicitados 

➢ Clique em Enviar para Anexar os Documentos selecionados 



➢ Selecione o Tipo de documento que foi anexado

➢ Após selecionar os documentos clique em Avançar



➢ Leia atentamente
o Termo de
Compromisso



➢ Marque as opções
assinaladas se
estiver de Acordo
com os Termos

➢ Clique no botão ao lado após marcar as opções



➢ Confirme a
Solicitação de Pré-
Cadastro



➢ Após realizar o Pré-Cadastro aparecerá uma tela confirmando seus dados

➢ Aguarde um Cadastrador autorizar seu Cadastro

➢ O Processo de autorização depende da conferência das suas informações

➢ Você receberá um E-mail quando o seu Pré-Cadastro for Aprovado


