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NOVAS REGRAS DE ACESSO AO SISTEMA FPE 

GUIA PARA REGULARIZAÇÃO DO USUÁRIO 

1. Inclusão do CPF no sistema SOE-WEB 

- verificar se o usuário está na lista do documento “Usuários SOE WEB sem CPF_27_10_2022” 

- demandar o administrador SOE-WEB do Órgão/Entidade 

2. Inclusão do documento comprobatório do CPF 

Acessar o menu Administração Sistema>Controle Acesso>Comprovante CPF. 

 

 

Clicar em Novo: 
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O sistema exibe automaticamente os dados do usuário logado. 

 

Verificar as informações e clicar em Salvar: 

 

 

 

 

O Administrador de Acessos FPE do Órgão poderá alterar o usuário padrão, para efetuar o 

atendimento de demandas de inclusão de comprovante de CPF, sob demanda de outros 

usuários da Organização 
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Acessar a aba Documento e clicar em Novo: 

 

 

 

Na tela de pop up, clicar em Choose File: 

 

ATENÇÃO: se o usuário não possuir cpf cadastrado no sistema, retornará o seguinte erro:  

 

 A regularização é feita mediante solicitação ao administrador SOE-WEB da organização. 
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Selecionar o arquivo contendo o documento comprobatório no formato .pdf e clicar em 

Salvar,OK e Salvar novamente:

 

 

 

Se a operação foi executada corretamente, o sistema exibirá o seguinte registro: 
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ATENÇÃO: Se o sistema retornar a seguinte mensagem:  

 

Significa que já foi aberto um formulário de inclusão para essa matrícula. 

Nesse caso, o usuário deve clicar em “Fechar” e, na tela inicial clicar em “Pesquisar”.  

Se o sistema retornar o seguinte resistro:  

 

Clicar no número da matrícula e verificar se foi feito o upload na aba documento. 

  

 

Serão aceitos os seguintes documentos:  

I - Carteira de identidade; 

II – Carteira de trabalho; 

III – Carteira profissional; 

IV – Passaporte; 

V – Identidade funcional expedida por órgão público; 

VI - Carteira Nacional de Habilitação – CNH 

VI – Outro documento público que permita a identificação do usuário. 

 

3. Termo de Responsabilidade para uso do Sistema FPE. 

Após a inclusão do login e senha, o sistema abrirá um “pop up” contendo o termo de 

responsabilidade:  
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Após a leitura, o usuário deverá marcar a opção: “Aceito os termos de uso do sistema FPE” e 

clicar em “Confirmar “. 

Caso não deseje confirmar nesse momento, até o dia 31/12/2022 podrá cancelar o aceite e 

prosseguir com o login. 

Finalizada a operação, o sistema retornará com a seguinte mnesagem: 

 

Após o aceite, o sistema não exibirá novamente o documento para o mesmo usuário nos 

próximos acessos, exceto em caso de alterações nos termos, que exigirá um novo aceite. 

De forma alternativa, até 31/12/2022, o upload do documento comprobatório poderá ser 

realizado na tela do termo de responsabilidade. 

 

 

 

Para mais informações, enviar e-mail para dti.cage@sefaz.rs.gov.br, com o título “Cadastro – 

Novo acesso FPE”. 

ATENÇÃO: se o sistema não exibir o termo de aceite, o usuário deve efetuar novo login. 

Caso o problema persista, verificar se o navegador está efetuando o bloqueio automático 

de pop-ups e desabilitar a função para a página do FPE ou tentar em outro navegador. 
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