
Faça a sua adesão



FAÇA A SUA ADESÃO

1. Acesse o Portal de Serviços 
da FAPES, clicando aqui.

2. Faça o seu login utilizando 
sua matrícula ou CPF e 
senha.

https://servicos.fapes.com.br/Portal/


FAÇA A SUA ADESÃO

Clique no ícone de “Serviços”



FAÇA A SUA ADESÃO

Clique no ícone de “FAPES Família –
Adesão e convites”



FAÇA A SUA ADESÃO

Clique na seta para realizar a sua 
adesão.



FAÇA A SUA ADESÃO

Na etapa 1, o usuário deve preencher o formulário dados pessoais, que está dividido nas seguintes 
categorias: Dados do Instituidor, Dados Pessoais, Contatos e PEP (Pessoa Exposta Politicamente). 
Muitas das informações são iguais as que constam no cadastro do seu outro plano (PBB ou FAPES 

Futuro) e, por isso, podem ter sido preenchidas automaticamente.

O usuário será direcionado ao formulário de adesão. Etapa por etapa, ele deve preencher 
os campos solicitados.

ATENÇÃO: Os campos sinalizados com um asterisco verde (*) são de preenchimento obrigatório. Além disso, as alterações 
feitas aqui serão replicadas para o seu cadastro no PBB ou FAPES Futuro.



FAÇA A SUA ADESÃO

Nesta etapa, é possível que já existam documentos cadastrados. Isso acontece pois 
eles podem ter sido importados do seu cadastro do outro plano (PBB ou FAPES 

Futuro). Se já houver, basta validar as informações ou atualizá-las, se 
necessário. Por fim, clique em avançar.

Se não houver nenhum arquivo cadastrado, é necessário fazer o envio de pelo 
menos um documento de identificação digitalizado (CNH, Conselho de Classe, 

Passaporte ou RG). Por fim, clique em avançar.

O usuário será direcionado aos formulários de adesão. Etapa por etapa, ele deve preencher 
os campos solicitados.



FAÇA A SUA ADESÃO

Nesta etapa será exibido o seu endereço cadastrado no PBB ou FAPES Futuro. É 
necessário confirmá-lo ou atualizá-lo, se for preciso.

Caso não haja informações, preencha o formulário informando seu endereço 
completo, com CEP, logradouro, número, complemento, bairro, cidade e UF. Se o 

endereço de correspondência for outro, é possível cadastrá-lo nesta etapa também.

3
Endereços

ATENÇÃO: As alterações feitas aqui serão replicadas para o cadastro o seu cadastro no 
PBB ou FAPES Futuro.



FAÇA A SUA ADESÃO

Informe livremente os dados dos beneficiários (nome, CPF, parentesco, sexo e 
percentual) que poderão receber o saldo de conta remanescente no plano, no caso 

do seu falecimento. 

3
Endereços

4

Beneficiários



FAÇA A SUA ADESÃO

Nesta etapa, você deverá preencher o questionário de Análise de perfil de 
investimentos (API). O questionário tem como objetivo auxiliar o participante a 
definir como ele deseja que os seus recursos sejam investidos, dentro das duas 

carteiras de investimentos disponíveis. Se quiser, você pode prosseguir e preencher 
em outro momento.

Em seguida, você define a porcentagem que quer investir na carteira conservadora 
e na carteira performance e risco

3
Endereços

4

Beneficiários

5

Perfil de Investimento

ATENÇÃO: É possível definir percentuais em ambas as carteiras de acordo ou não com o resultado da sua 
API. Fica a critério do participante seguir a indicação ou não.



FAÇA A SUA ADESÃO

Na etapa número 6, você define os valores de contribuição básica*, contribuição 
voluntária, a data prevista para receber o benefício e o regime tributário**.

3
Endereços

4

Beneficiários

5

Perfil de Investimento

* Valor mínimo de R$ 105,45 (Unidade Previdenciária).

** O participante tem até o último dia do mês posterior ao da adesão para definir seu regime tributário. 
Mas, atenção, a escolha só pode ser feita uma única vez, não sendo possível alterá-la posteriormente.

6

Minhas contribuições e 
informações  para Aposentadoria



FAÇA A SUA ADESÃO

Na última etapa é exibido um resumo de todo o preenchimento feito. Valide com calma as 
informações e, se necessário, retorne para ajustá-las. Se tudo estiver correto, basta clicar em 

“finalizar”, no fim da página.

Pronto, agora basta aguardar a sua aprovação no FAPES Família!

3
Endereços

4

Beneficiários

5

Perfil de Investimento

6

Minhas contribuições e 
informações  para Aposentadoria

7

Resumo



Convide um familiar já inscrito 
no PBB ou FAPES Futuro



CONVIDE UM FAMILIAR JÁ INSCRITO NO PBB 
OU FAPES FUTURO

1. Acesse o Portal de Serviços 
da FAPES, clicando aqui.

2. Faça o seu login utilizando 
sua matrícula ou CPF e 
senha.

https://servicos.fapes.com.br/Portal/


Clique no ícone de “Serviços”

CONVIDE UM FAMILIAR JÁ INSCRITO NO PBB 
OU FAPES FUTURO



Clique no ícone de “FAPES Família –
Adesão e convites”

CONVIDE UM FAMILIAR JÁ INSCRITO NO PBB 
OU FAPES FUTURO



Após salvar os dados, clique neste ícone para enviar um 
e-mail e convidar o seu familiar.

CONVIDE UM FAMILIAR JÁ INSCRITO NO PBB 
OU FAPES FUTURO
Abaixo do nome do titular aparece a listagem de familiares inscritos em outros planos da 
FAPES (PBB ou FAPES Futuro).

Clique neste ícone de edição e inclua um endereço de e-mail e um 
número de celular do familiar, antes de enviar o convite.



CONVIDE UM FAMILIAR JÁ INSCRITO NO PBB 
OU FAPES FUTURO

Quando um convite é enviado, o ícone de X é 
substituído por esse ícone que mostra que 

o familiar foi convidado com sucesso.



CONVIDE UM FAMILIAR JÁ INSCRITO NO PBB 
OU FAPES FUTURO

O familiar deve ler o e-mail e clicar no link 
“Clique aqui” para desbloquear seu acesso à 
área restrita do Portal de Serviços da FAPES.

Após o titular enviar o convite 
via Portal de Serviços, o 
familiar indicado recebe um 
e-mail similar ao da imagem 
ao lado.



CONVIDE UM FAMILIAR JÁ INSCRITO NO PBB 
OU FAPES FUTURO

Ao clicar no link, o familiar será 
direcionado a uma página igual a 
imagem ao lado. Nela, o usuário 
realizará o seu cadastro para poder 
acessar o Portal de Serviços da FAPES.

Nesta etapa, o familiar deve ler com atenção as orientações 
presentes na página e criar uma senha seguindo todos os 
requisitos de segurança, confirmando-a logo em seguida.



CONVIDE UM FAMILIAR JÁ INSCRITO NO PBB 
OU FAPES FUTURO

Se a senha cadastrada respeitar todos os 
requisitos de segurança, esta mensagem 

será exibida na tela. E o familiar será 
direcionado para a tela inicial do Portal de 

Serviços da FAPES.

O usuário deverá acessar o Portal utilizando o número do CPF 
e a senha recém-cadastrada.



O usuário deve clicar no ícone de “Serviços”.

CONVIDE UM FAMILIAR JÁ INSCRITO NO PBB 
OU FAPES FUTURO



CONVIDE UM FAMILIAR JÁ INSCRITO NO PBB 
OU FAPES FUTURO

Previdência FAPES Família

Clicar no “Meu Cadastro”

Previdência FAPES Família

E, depois, em “Proposta de 
adesão”



Na etapa 1, o usuário deve preencher o formulário dados pessoais, que está dividido nas seguintes 
categorias: Dados do Instituidor, Dados Pessoais, Contatos e PEP (Pessoa Exposta Politicamente).

O usuário será direcionado ao formulário de adesão. Etapa por etapa, ele deve preencher 
os campos solicitados.

ATENÇÃO: Os campos sinalizados com um asterisco verde (*) são de preenchimento obrigatório.

CONVIDE UM FAMILIAR JÁ INSCRITO NO PBB 
OU FAPES FUTURO



Nesta etapa, é possível que já existam documentos cadastrados. Isso acontece pois eles 
podem ter sido importados do seu cadastro do outro plano (PBB ou FAPES Futuro). Se já 
houver, basta validar as informações ou atualizá-las, se necessário. Por fim, clique em 

avançar.

Se não houver nenhum arquivo cadastrado, é necessário fazer o envio de pelo menos um 
documento de identificação digitalizado (CNH, Conselho de Classe, Passaporte ou RG). 

Se o familiar for menor de idade estará isento do preenchimento. Basta clicar em avançar.

CONVIDE UM FAMILIAR JÁ INSCRITO NO PBB 
OU FAPES FUTURO



Aqui, preencha o formulário informando seu endereço completo, com CEP, 
logradouro, número, complemento, bairro, cidade e UF. Caso o endereço de 

correspondência seja outro, é possível cadastrá-lo nesta etapa também.

3
Endereços

CONVIDE UM FAMILIAR JÁ INSCRITO NO PBB 
OU FAPES FUTURO



Informe livremente os dados dos beneficiários (nome, CPF, parentesco, sexo e 
percentual) que poderão receber o saldo de conta remanescente no plano, no caso 

do seu falecimento. 

3
Endereços

4

Beneficiários

CONVIDE UM FAMILIAR JÁ INSCRITO NO PBB 
OU FAPES FUTURO



Nesta etapa, você deverá preencher o questionário de Análise de perfil de investimentos 
(API). O questionário tem como objetivo auxiliar o participante a definir como ele deseja que 

os seus recursos sejam investidos, dentro das duas carteiras de investimentos disponíveis. 
Se quiser, pode prosseguir e preencher em outro momento.

Em seguida, você define a porcentagem que quer investir na carteira conservadora e na 
carteira performance e risco.

3
Endereços

4

Beneficiários

5

Perfil de Investimento

ATENÇÃO: É possível definir percentuais em ambas as carteiras de acordo ou não com o resultado da sua API. 
Fica a critério do participante seguir a indicação ou não.

CONVIDE UM FAMILIAR JÁ INSCRITO NO PBB 
OU FAPES FUTURO



Na etapa número 6, você define os valores de contribuição básica*, contribuição 
voluntária, a data prevista para receber o benefício e o regime tributário**.

3
Endereços

4

Beneficiários

5

Perfil de Investimento

* Valor mínimo de R$ 105,45 (Unidade Previdenciária).

** O participante tem até o último dia do mês posterior ao da adesão para definir seu regime tributário. 
Mas, atenção, a escolha só pode ser feita uma única vez, não sendo possível alterá-la posteriormente.

6

Minhas contribuições e 
informações  para Aposentadoria

CONVIDE UM FAMILIAR JÁ INSCRITO NO PBB 
OU FAPES FUTURO



Na última etapa é exibido um resumo de todo o preenchimento feito. Valide com calma as 
informações e, se necessário, retorne para ajustá-las. Se tudo estiver correto, basta clicar em 

“finalizar”, no fim da página.

Pronto, agora basta aguardar a sua aprovação no FAPES Família!

3
Endereços

4

Beneficiários

5

Perfil de Investimento

6

Minhas contribuições e 
informações  para Aposentadoria

7

Resumo

CONVIDE UM FAMILIAR JÁ INSCRITO NO PBB 
OU FAPES FUTURO



Convide um familiar
NÃO inscrito na FAPES



CONVIDE UM FAMILIAR NÃO INSCRITO NA FAPES

1. Acesse o Portal de Serviços 
da FAPES, clicando aqui.

2. Faça o seu login utilizando 
sua matrícula ou CPF e 
senha.

https://servicos.fapes.com.br/Portal/


Clique no ícone de “Serviços”

CONVIDE UM FAMILIAR NÃO INSCRITO NA FAPES



Clique no ícone de “FAPES Família –
Adesão e convites”

CONVIDE UM FAMILIAR NÃO INSCRITO NA FAPES



Clique no botão “Incluir Familiar” e insira os dados do indicado 
(Nome, CPF, grau de parentesco, e-mail e telefone).

CONVIDE UM FAMILIAR NÃO INSCRITO NA FAPES



Abaixo do nome do titular aparece a listagem de familiares cadastrados.

CONVIDE UM FAMILIAR NÃO INSCRITO NA FAPES

Após salvar os dados, clique neste ícone ao lado do novo 
indicado para enviar um e-mail e convidar o seu familiar.



O indicado deve ler o e-mail e clicar no link 
“Clique aqui” para desbloquear seu acesso à 
área restrita do Portal de Serviços da FAPES.

Após o titular enviar o convite 
via Portal de Serviços, o 
indicado recebe um e-mail 
similar ao da imagem ao lado.

CONVIDE UM FAMILIAR NÃO INSCRITO NA FAPES



Ao clicar no link, o convidado será 
direcionado a uma página igual a 
imagem ao lado. Nela, o usuário 
realizará o seu cadastro para poder 
acessar o Portal de Serviços da FAPES.

Nesta etapa, o indicado deve ler com atenção as orientações 
presentes na página e criar uma senha seguindo todos os 
requisitos de segurança, confirmando-a logo em seguida.

CONVIDE UM FAMILIAR NÃO INSCRITO NA FAPES



Se a senha cadastrada respeitar todos os 
requisitos de segurança, esta mensagem 

será exibida na tela. E o indicado será 
direcionado para a tela inicial do Portal de 

Serviços da FAPES.

O usuário deverá acessar o Portal utilizando o número do CPF 
e a senha recém-cadastrada.

CONVIDE UM FAMILIAR NÃO INSCRITO NA FAPES



O usuário deve clicar no ícone de “Serviços”.

CONVIDE UM FAMILIAR NÃO INSCRITO NA FAPES



Previdência FAPES Família

Clicar no “Meu Cadastro”

Previdência FAPES Família

E, depois, em “Proposta de 
adesão”

CONVIDE UM FAMILIAR NÃO INSCRITO NA FAPES



Na etapa 1, o usuário deve preencher o formulário dados pessoais, que está dividido nas seguintes 
categorias: Dados do Instituidor, Dados Pessoais, Contatos e PEP (Pessoa Exposta Politicamente).

O usuário será direcionado ao formulário de adesão. Etapa por etapa, ele deve preencher 
os campos solicitados.

ATENÇÃO: Os campos sinalizados com um asterisco verde (*) são de preenchimento obrigatório.

CONVIDE UM FAMILIAR NÃO INSCRITO NA FAPES



Nesta etapa, é necessário fazer o envio de pelo menos um documento de 
identificação digitalizado (CNH, Conselho de Classe, Passaporte e RG). Se 

o familiar for menor de idade estará isento do preenchimento. Basta clicar em 
avançar.

CONVIDE UM FAMILIAR NÃO INSCRITO NA FAPES



Aqui, preencha o formulário informando seu endereço completo, com CEP, 
logradouro, número, complemento, bairro, cidade e UF. Caso o endereço de 

correspondência seja outro, é possível cadastrá-lo nesta etapa também.

3
Endereços

CONVIDE UM FAMILIAR NÃO INSCRITO NA FAPES



Informe livremente os dados dos beneficiários (nome, CPF, parentesco, sexo e 
percentual) que poderão receber o saldo de conta remanescente no plano, no caso 

do seu falecimento. 

3
Endereços

4

Beneficiários

CONVIDE UM FAMILIAR NÃO INSCRITO NA FAPES



Nesta etapa, você deverá preencher o questionário de Análise de perfil de investimentos 
(API). O questionário tem como objetivo auxiliar o participante a definir como ele deseja que 
os seus recursos sejam investidos, dentro das duas carteiras de investimentos disponíveis.

Se quiser, pode prosseguir e preencher em outro momento.

Em seguida, você define a porcentagem que quer investir na carteira conservadora e na 
carteira performance e risco.

3
Endereços

4

Beneficiários

5

Perfil de Investimento

ATENÇÃO: É possível definir percentuais em ambas as carteiras de acordo ou não com o resultado da sua API. 
Fica a critério do participante seguir a indicação ou não.

CONVIDE UM FAMILIAR NÃO INSCRITO NA FAPES



Na etapa número 6, você define os valores de contribuição básica*, contribuição 
voluntária, a data prevista para receber o benefício e o regime tributário**.

3
Endereços

4

Beneficiários

5

Perfil de Investimento

* Valor mínimo de R$ 105,45 (Unidade Previdenciária).

** O participante tem até o último dia do mês posterior ao da adesão para definir seu regime tributário. 
Mas, atenção, a escolha só pode ser feita uma única vez, não sendo possível alterá-la posteriormente.

6

Minhas contribuições e 
informações  para Aposentadoria

CONVIDE UM FAMILIAR NÃO INSCRITO NA FAPES



Na última etapa é exibido um resumo de todo o preenchimento feito. Valide com calma as 
informações e, se necessário, retorne para ajustá-las. Se tudo estiver correto, basta clicar em 

“finalizar”, no fim da página.

Pronto, agora basta aguardar a sua aprovação no FAPES Família!

3
Endereços

4

Beneficiários

5

Perfil de Investimento

6

Minhas contribuições e 
informações  para Aposentadoria

7

Resumo

CONVIDE UM FAMILIAR NÃO INSCRITO NA FAPES




