COMPROVANTE DE RENDIMENTO WEB
Este material tem por finalidade, instruir os Servidores Públicos da Prefeitura Municipal de
Paulínia a realizar a emissão do Comprovante de Rendimento através do Portal do Servidor.
Abaixo será demonstrado o Passo a Passo para que o servidor visualize ou imprima o
Comprovante de Rendimento ano-base 2016.

1. PASSO
O primeiro passo para emitir o Comprovante de Rendimento, será abrir o navegador de
Internet e acessar o site: www.paulinia.sp.gov.br, conforme a figura abaixo:

2. PASSO
O segundo passo será clicar no ícone “SERVIÇOS” e selecionar a opção “PORTAL DO
SERVIDOR”, conforme a figura abaixo.

3. PASSO
Após clicar nos ícones “Serviços” e “Portal do Servidor”, o site irá direcioná-lo para a
página abaixo.

4. PASSO
Após a abertura da tela acima, será realizado o primeiro acesso ao “Portal do Servidor”. A
seguir é necessário que o servidor crie a sua Senha Pessoal para emitir o Comprovante de
Rendimento.
Para isso deve clicar na opção “PRIMEIRO ACESSO”, conforme a figura abaixo.

5. PASSO
Ao clicar na opção “PRIMEIRO ACESSO”, o site irá direcioná-lo para uma nova tela, onde
deverão ser informados os dados solicitados pelo Sistema.

Campo 1 – CPF: Este campo será obrigatório para todos servidores, devendo
informar o número completo do seu CPF.
Campo 2 -: Este campo será alternado conforme o acesso do servidor. Na
figura acima, o sistema está solicitando que seja preenchido com o Nome
Completo da mãe do servidor, mas poderá ser solicitada qualquer outra

informação dos dados pessoais do servidor, conforme o cadastro existente no
Sistema de Recursos Humanos.
Campo 3: Este campo será igual ao campo 2 e será alternado conforme o
acesso do servidor. Na figura acima, o sistema está solicitando que seja
preenchido com o Dia do Nascimento do Servidor, mas poderá ser solicitada
qualquer outra informação dos dados pessoais do servidor, conforme o
cadastro existente no Sistema de Recursos Humanos.
Campo 4 – Senha: Neste campo, o servidor cadastrará a senha que utilizará
para acessar o Comprovante de Rendimento.
Esta senha deverá conter no mínimo 6 e no máximo 10 caracteres, entre
Números e Letras.
Campo 5 – Repita a Senha: Neste campo deverá ser repetida a senha
informada no campo anterior.
Campo 6 – Enviar: Depois de preenchidos corretamente todos os campos
acima, deve-se clicar no botão “Enviar”.

6. PASSO
Depois de preenchidos os campos solicitados e clicar no botão “Enviar”, o sistema validará
os dados informados. Caso os dados estejam corretos, o programa voltará para tela
demonstrada no PASSO 4.
Caso o servidor preencha algum dado errado, o sistema pedirá para que o mesmo
preencha os dados novamente, mas irá alterar os campos 2 e 3 do Passo 5.

7. PASSO
Após a criação da “Senha de Acesso”, o Comprovante de Rendimento poderá ser
acessado. Para isso basta informar o número do CPF, a SENHA de acesso e clicar no botão
“ENTRAR”, conforme a figura abaixo.

8. PASSO
Ao entrar no “Portal do Servidor”, o servidor deve clicar na opção COMPROVANTE DE
RENDIMENTO, conforme a figura abaixo.

9. PASSO
Ao clicar na opção “Comprovante de Rendimento”, o sistema abrirá a tela abaixo.

Campo 1 – Ano: Neste campo deve ser selecionado o ano 2016;
Campo 2 – Contrato/Matrícula: Neste campo deve ser informada a matrícula
do servidor. Caso o servidor possua duas matrículas, os valores serão somados
e impressos em uma única matrícula;
Campo 3 – Gerar PDF: Clicar neste campo para que o sistema gere o
Comprovante no Formato PDF, conforme a figura abaixo.

Observação.: CASO O SERVIDOR ESQUEÇA A SENHA CRIADA NO PRIMEIRO ACESSO, O
MESMO DEVERÁ COMPARECER NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA SRH,
PARA SOLICITAR NOVA SENHA.

