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Passo a passo – Titulares e Substitutos

1º PASSO: Acessar o Gerenciamento de Identidades Externas – GID, utilizando o endereço:
http://geridinss.dataprev.gov.br/gid.
O GID permite o cadastramento de usuários
externos para acesso ao SIRC.

As seguintes opções de menu serão disponibilizadas:
- Autenticar: ao clicar nessa opção de menu, o usuário é direcionado para a
tela de login.
- Alterar Senha: ao clicar nessa opção de menu, é apresentada ao usuário a
tela de alteração de senha para usuário.

✔ Para acessar o sistema, clique em “Autenticar” e serão apresentadas duas formas para
efetuar login no sistema:

Acesso via Senha:
- CPF: informe o número do CPF do usuário.
- Senha: informe a senha de acesso do usuário
recebida por e-mail.

Acesso via Certificado Digital:
Insira o seu token na USB do computador e, após
certificar-se que o token está ativo, clique no botão
“Entrar com Certificado Digital” e digite a senha do
certificado.
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✔ Acessar o GID como “CADASTRADOR_EXTERNO” significa que o Titular e/ou Substituto
terão gestão sobre o cadastro e concessão de senha dos funcionários de sua serventia,
podendo, inclusive, registrar sua inativação nas ocorrências de demissão, férias, etc.
a) Clicar no menu “Cadastro”, opção “Usuários Externos”:

b) Para cadastrar funcionários do cartório, deverá clicar em “Novo Usuário”:

- A tela acessada apresentará no campo “Unidade” o Código Nacional de Serventia – CNS.
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- O sistema disponibilizará lista contendo os nomes, CPF e situação de acesso (Ativo ou
Inativo) dos usuários cadastrados na Serventia (titular, substituto e funcionários).
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c) Preencher os campos “CPF” (com o CPF válido), “Nome Completo”, “E-mail” e “Confirmar
E-mail” com os dados do funcionário que deseja cadastrar.

O O
preenchimento
dosdos
campos
”Telefone”
e “Celular”
preenchimento
campos
”Telefone”
e “Celular”
complementarão
o
cadastro
do
funcionário.
completam
o
cadastro.
O preenchimento dos campos ”Telefone” e “Celular”
completam o cadastro.

d) Após confirmar o preenchimento dos dados, será gerada e enviada uma senha temporária
para o e-mail do funcionário, que deverá ser alterada observando as orientações contidas
no 3º Passo.
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e) No cadastramento do funcionário, a situação de acesso inicial é definida, automaticamente,
como “Inativo”. Para alterar a situação para “Ativo”, selecione o usuário e clique em “Alterar
Situação”. O sistema exibirá a seguinte tela:

O preenchimento dos campos “Atualizar situação de
acesso de usuário para:” e “Motivo” é obrigatório.

f) Caso seja necessário alterar os dados do funcionário e/ou gerar nova senha, clique em
“Alterar Usuário” (ver tela do item d) e será exibida a tela abaixo:
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g) Poderá, ainda, excluir o funcionário cadastrado, se necessário, clicando no botão “Excluir
Usuário”. O sistema apresentará a tela abaixo:
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2º PASSO: Depois de cadastrar o novo usuário, será necessário atribuir as autorizações de acesso
aos sistemas desejados. Para tanto, deverá acessar o Gerenciamento de Permissões e
Acessos – GPA, utilizando o endereço: http://geridinss.dataprev.gov.br/gpa.
O GPA permite a atribuição de acesso ao SIRC
aos usuários cadastrados no GID.
a) Clicar no menu “Atribuições” e selecionar opção “Autorizações de Acesso”:

b) Clique no botão “Novo”:
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c) Selecione, no campo “Sistema”, “SIRC_INSS” e, no campo “Subsistema”, “SIRC_INTERNET”.
No campo “Papel”, selecione o nível da permissão desejado:

Os papéis (permissões) disponíveis no sistema são:
- USUARIOSIRC_EXECUTOR – Este papel é concedido ao Titular e/ou Substituto e permite
realizar todas as ações no SIRC, inclusive alterar e excluir registros civis.
- USUARIOSIRC_INTERMEDIARIO – Este papel permite inserir registros civis no SIRC,
enviar arquivos, efetuar transmissões, gerar recibos de envio e realizar consultas, dentre
outras atividades, exceto alterar e excluir registros.
- USUARIOSIRC_CONSULTA – Este papel permite realizar todo tipo de consulta no SIRC.
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d) Preencher o campo “Tipo de Domínio” com a opção “CNS”. No campo “Domínio”,
preencher com o número do Código Nacional de Serventia - CNS. Em “Usuário”, preencher
com o nº do CPF do funcionário. Os campos “Data de Validade” do acesso, o “Período de
Acesso” e “Hora de Acesso” (início e fim), devem ser preenchidos a critério do titular.
Após os preenchimentos, clicar em “Confirmar”.

Lembrando que o campo “Data de Validade” não pode ultrapassar
a data de validade do acesso do próprio Titular/Substituto.

ATENÇÃO!
A partir desse ponto, o funcionário cadastrado no Gerenciamento de Identidade
Externa - GID e com autorização de acesso concedida no Gerenciamento de
Permissões e Acessos – GPA poderá acessar ao SIRC Internet utilizando o CPF e a
senha enviada no e-mail do funcionário.
O endereço do SIRC Internet é http://sirc.dataprev.gov.br.
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3º PASSO: Após o cadastramento do usuário e atribuição de acesso, o funcionário cadastrado
deverá efetuar a alteração da senha de acesso temporária que foi enviada no e-mail
cadastrado, clicando no link que aparece no corpo do e-mail ou utilizando o menu “Alterar
Senha” do Gerenciamento de Identidades Externas – GID, disponível no endereço:
http://geridinss.dataprev.gov.br/gid. Essa orientação vale também para o Titular e
Substituto.
a) No GID, clique no menu “Alterar Senha” e preencha os campos exibidos:

Após confirmar nova senha, o sistema emite
mensagem informando que a senha foi
alterada com sucesso.

Observação:
A descrição detalhada das funcionalidades do GID
e GPA está disponível no “Guia de Orientações”.
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