6.1 Consultar SERVIDORES por Nome ou CPF
1) Na página inicial do Portal, no canto esquerdo em “Consultas”, clique na opção
'Servidores', ou pela aba “Servidores”, no centro da tela, marque a opção “por
Nome ou CPF” e clique em consultar, conforme a figura I:

FIGURA I – CONSULTA SERVIDORES
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2) Caso queira navegar acessando em “Consultas” - no canto esquerdo selecionando a opção “Servidores”, a tela seguinte, apresentará a lista com as
modalidades de consulta disponíveis, marque a opção: 'por Nome ou CPF' e
clique em seguida em 'Efetuar Consultas'

FIGURA II – CONSULTA SERVIDORES POR NOME/CPF

Essa tela também apresentará um link para a Tabela de remuneração dos
servidores públicos federais administrada e feita pelo Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão.
3) Na tela seguinte será disponibilizada uma tabela, indexada por nome de
servidores, com informações sobre:
 Parte do número do CPF;
 Órgão de Lotação;
 Órgão de Exercício e;
 Jornada de Trabalho;
Clicando na coluna “Nome do Servidor” pode-se ordenar a lista de nomes de
forma crescente ou decrescente.
Como cada tela só mostra uma lista em ordem alfabética com 15 nomes de cada
vez, podem ser usadas três formas para achar o servidor desejado:
a) Para mover a lista com os nomes, use as opções '<<Anterior', 'Próxima
>>' ou 'Última>>';
b) Para visualizar uma página específica da lista de servidos, use 'Ir para
página';
c) Há ainda a opção mais rápida, digite o nome/cpf (ou parte) do servidor
dentro da caixa 'Pesquisar' e clique em “Ok”.
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FIGURA III - CONSULTA SERVIDORES – NOMES/CPF

4) Clicando em um dos nomes (em azul) é apresentado um formulário contendo
diversas informações funcionais do servidor, como:
 Número de matrícula;
 Nome do cargo/função;
 Classe/padrão/referência/nível;
 Órgão de lotação;
 Local de exercício;
 Regime jurídico;
 Situação do vínculo;
 Ocorrência de afastamento/licença;
 Jornada de trabalho;
 Data de ingresso no cargo e no Órgão e;
 Tipo e data do ato de ingresso.
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FIGURA IV - CONSULTA SERVIDORES – NOMES/CPF – DETALHAMENTO DADOS FUNCIONAIS

No canto superior direito da página ainda encontramos o link para a Tabela de
remunerações dos servidores públicos do Poder Executivo Federal.
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