
Passo a passo para acessar o SIGRHNET 
  

Obtenção de senha 
 
1 - Digitar o endereço eletrônico: www.gdfnet.df.gov.br 
2 - Clicar na tecla ENTER 
3 - Aparecerá a seguinte tela: 
 
 

Figura 01 
 
 

Esqueceu a senha, o que fazer? 
 
Caso o servidor tenha esquecido ou bloqueado sua senha, como mostrado na figura 01, deverá clicar em 

; 

Após clicar em , aparecerá a tela abaixo: 
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Figura 02 
O servidor deverá digitar seu número de CPF (sem colocar pon- tos e traço), na área branca (chamada de 
caixa de texto), que fica ao lado da escrita "CPF".  
 

Exemplo:  
 
Ainda na figura 02, deverá digitar na área branca (chamada de caixa de texto), que fica ao lado da escrita 
"Data de Nascimento", sua real data de nascimento.  
 

Exemplo  
 
É importante salientar que NÃO deverá colocar barras ("/") para separar dia, mês e ano, pois o sistema o 
fará auto- maticamente. 
 
Também é de suma importância, colocar o dia com dois dígitos (exemplo: 05, 10, 25, 30, ...), o mês com dois 
dígitos (exemplo: 02, 09, 10, 12, ...) e o ano com quatro dígitos (exemplo: 1985, 2020, ...) 
 

Ainda em relação à figura 02, deve-se atentar para o quadro em que constam as letras , 
pois elas deverão ser transcri- tas (digitadas) na mesma ordem e se maiúsculas ou minúsculas, para o 
quadro branco (caixa de texto), que fica abaixo.  
 
Exemplo: 

 
 

Após isso, clicar em . 
 
Aparecerá a tela abaixo, indicando que o próprio sistema gerou nova se- nha e que a mesma foi enviada 
para o e-mail do servidor, que está cadastra- do no sistema. 
 

 
Figura 03 

 
 
De posse da nova senha, o servidor deverá novamente entrar no Portal do Servidor, pelo endereço 
www.gdfnet.df.gov.br, quando aparecerá nova- mente a figura 01. 
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Ao acessar novamente, com a nova senha, aparecerá a tela a seguir, figura 04, para que o servidor altere 
sua senha, para uma senha pessoal, preferenci- almente de fácil memorização. 

Figura 04 
 
Na figura 04, acima, o servidor digitará sua Senha Atual (é a mesma enviada para o seu e-mail). Após, 
digitará uma Nova Senha (aquela que ele escolher, preferencialmente que possa memorizar com facilidade) 
e fará a Confirmação da senha que escolheu, digitando-a novamente. 
 

Nunca acessou o portal do servidor, o que fazer? 
 
Caso o servidor nuca tenha acessado o portal do servidor , ele fará o seguinte procedimento: 
 
1- Digitar o endereço eletrônico: www.gdfnet.df.gov.br; 2- Clicar na tecla ENTER Aparecerá a seguinte tela: 
 

 
Figura 01 

 



Passo a passo para acessar o SIGRHNET 
  

 

O servidor deverá clicar em ; 
Aparecerá para o servidor a tela com a figura 02, conforme abaixo: 
 
 

 
Figura 02 

 
 
O servidor deverá digitar seu número de CPF (SEM COLOCAR PON- TOS E TRAÇO), n área branca (chamada 

de caixa de texto), que fica ao la- do da escrita "CPF". Exemplo:  
Ainda na figura 02, deverá digitar na área branca (chamada de caixa de 
texto), que fica ao lado da escrita "Data de Nascimento", sua real data de nascimento. Exemplo: 

 
É importante salientar que NÃO deverá colocar barras ("/") para separar dia, mês e ano, pois o sistema o 
fará auto- maticamente. 
 
Também é de suma importância, colocar o dia com dois dígitos (exemplo: 05, 10, 25, 30, ...), o mês com dois 
dígitos (exemplo: 02, 09, 10, 12, ...) e o ano com quatro dígitos (exemplo: 1985, 2020, ...) 
 

Ainda em relação à figura 02, deve-se atentar para o quadro em que constam as letras  , 
pois elas deverão ser transcritas (digitadas) na mesma ordem e se maiúsculas ou minúsculas, para o quadro 
branco (caixa de texto), que fica abaixo. Exemplo: 
 

 
 

Após isso, clicar em . 
 
Aparecerá a tela abaixo, indicando que o próprio sistema gerou nova se- nha e que a mesma foi enviada 
para o e-mail do servidor, que está cadastra- do no sistema. 
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⚠ Caso ao pedir para visualizar o contracheque o mesmo não abrir, desabilite o bloqueador de pop-ups 
(Permitir pop-ups). 
 
Após permitir os pop-ups do site, atualize a página, feche tudo e entre novamente. 

 
 


