
PASSO A PASSO  

CREDENCIAMENTO 2019 

O responsável pelo credenciamento da instituição junto ao IGEPREV/PA deve atender aos 

seguintes procedimentos disponibilizados no passo a passo para: 

 EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019; 

 CADASTRO DA INSTITUIÇÃO; 

 QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO PADRÃO; 

 TERMO DE ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO; 

 TERMO DE ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO – FUNDO DE INVESTIMENTO; 

 DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE; 

 FINALIZAR CREDENCIAMENTO. 

 

 EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019 

Para realizar o download do Edital 001/2019 do credenciamento:  

1. No site do IGEPREV, posicionar o ponteiro do mouse na aba CREDENCIAMENTO; 

2. Dar um clique na opção Edital de Credenciamento 2019, conforme imagem abaixo; 

 



3. Na página de Edital de Credenciamento 2019, dar um clique no link Edital de 

Credenciamento, conforme imagem abaixo; 

 
 

4. Na janela EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019-FINAL-Revisado-25.02.2019.pdf, posicionar 

o ponteiro do mouse no ícone  e dar um clique para baixar o edital em PDF, conforme 

imagem abaixo; 

 

 



 CADASTRO DA INSTITUIÇÃO 

 
Para realizar o cadastro da Instituição: 
 

1. Na página de Edital de Credenciamento 2019, dar um clique no link Portal de 

Credenciamento, conforme imagem abaixo; 

 
 

2. Na página do EPREV, irá à opção Caso não possua cadastro, Clique aqui. Conforme imagem 

abaixo; 

 
 



3. Na janela CADASTRAR FINANCEIRA, no item “05. Senha para credenciamento”, a senha deverá 

conter no mínimo 08 (oito) dígitos (A senha deve ser distinta para cada perfil), no item “08. Perfil:”, 

selecionar o perfil, clicar no botão       para adicionar o perfil escolhido. Conforme imagem abaixo; 

 
 

4. Na janela CADASTRAR FINANCEIRA, no item 09. Tipo, selecionar o tipo de e-mail, no item 10. E-

mail e item 11. Contato, preencher as informações dos campos, depois clicar no botão    para         

adicioná-los. Conforme imagem abaixo; 

 
 



5. Na janela CADASTRAR FINANCEIRA, no item 12. Tipo, selecionar o tipo de telefone, no item 13. 

Número e 14. Contato, preencher as informações dos campos, clicar no botão        para adicioná-los. 

Conforme imagem abaixo; 

 
 

6. Na janela CADASTRAR FINANCEIRA, Caso precisar excluir as informações contidas nos campos 

Perfis, E-mails e Telefones, clicar no botão    . Para limpar todos os campos, clicar no botão     . 

Conforme imagem abaixo; 

 
 



7. Na janela de CADASTRAR FINANCEIRA, após a conclusão do preenchimento das informações, 

clicar no botão       para finalizar o cadastro. Conforme imagem abaixo; 

  

 QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO PADRÃO 

 

Para realizar o preenchimento do Questionário de Avaliação Padrão: 

 

1. Acessar o portal do EPREV, seguindo o perfil cadastrado, digitar o CNPJ, CPF e Senha. Conforme 

imagem abaixo; 

 
 



2. Na janela MENU PERFIL, posicionar o ponteiro do mouse na aba QUESTIONARIO, clicar 

no perfil cadastrado, exemplo: Administrador. Conforme imagem abaixo;  

 
 

3.  Na janela QUESTIONARIO (PERFIL CADASTRADO), exemplo: Administrador, as Abas estão 

dispostas em ordem no questionário para que as informações sejam preenchidas. Conforme imagem 

abaixo; 

 
 



4. Para cada anexo solicitado no questionário, enviar um arquivo único no formato “PDF”, de 

tamanho máximo de 10 MB. Conforme imagem abaixo; 

 
 

5. Após o preenchimento parcial ou total das informações nas abas do questionário, salva-las com 

um clique no Botão        no final de cada aba, conforme imagem abaixo; 

 
 



 6. Após realizar o preenchimento total e obrigatório das informações de todas as abas do 

questionário, dará um clique no botão     , que está na última aba “Questões Legais” para 

finalizar o questionário. Conforme imagem abaixo; 

 
 

ATENÇÃO!!! 
 

1. O responsável pelo credenciamento da instituição deverá ter a ciência de que todas as 

informações prestadas no preenchimento total do QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO PADRÃO estão 

corretas, para poder finalizar o questionário, conforme procedimento do item 06; 

 

2. O responsável pelo credenciamento da instituição depois de finalizar o questionário, não poderá 

em hipótese alguma realizar alterações no questionário ou novo credenciamento da instituição. Para 

isso deve ter muita ATENÇÃO nas informações prestadas no QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO 

PADRÃO no credenciamento; 

 

3. Todos os campos são obrigatórios para preenchimento das informações no QUESTIONÁRIO DE 

AVALIAÇÃO PADRÃO, pois após finalizar o questionário, ele será automaticamente ENVIADO e 

SALVO no sistema; 

 

 

 

 

 

 

 



 TERMO DE ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO 

 

Para realizar o preenchimento do Termo de Análise de Credenciamento:  

 

1. Acessar o portal do eprev, na janela CADASTRO FINALIZADO, deverá abrir o Formulário do Termo 

de Análise de Credenciamento (Perfil Cadastrado).  Para isso deve manter pressionada a tecla CTRL 

+ clicar no ícone       . Conforme imagem abaixo; 

 

2. Abrirá a aba TERMO DO PERFIL CADASTRADO, exemplo: Administrador, no provedor de internet, 

visualizará o formulário do TERMO DE ANALISE DE CREDENCIAMENTO para preenchimento com as 

informações dos campos obrigatórios. Conforme imagem abaixo; 

 



3. Após o preenchimento dos campos obrigatórios do formulário do TERMO DE ANALISE DE 

CREDENCIAMENTO, salva-lo em formato PDF. Usar as teclas de atalho “CTRL + P”, dar um clique na 

opção “Alterar”. Conforme imagem abaixo; 

 
 

4.  Abrirá a janela “Selecione um destino”, onde deverá clicar na opção “Salvar como PDF”. 

Conforme imagem abaixo; 

 
 



5.  Na janela “Imprimir”, dará um clique no botão “Salvar”. Conforme imagem abaixo; 

 
 

6.  Na janela “Salvar como”, escolherá o local para guardar o arquivo em PDF, nomeará o arquivo no 

formato: TERMO DO PERFIL CADASTRADO + NOME DA INSTITUIÇÃO na barra de endereço “Nome”, 

e depois dar um clique no botão “Salvar”. Conforme imagem abaixo; 

 
 



 TERMO DE ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO 

 

Para realizar o preenchimento do Termo de Análise de Credenciamento do Fundo de Investimento:  

 

1.  Acessar o portal do eprev, na janela CADASTRO FINALIZADO, deverá abrir o Formulário do 

Termo do Fundo de Investimento.  Pressionar a tecla CTRL + clicar no ícone     . Conforme imagem 

abaixo; 

 

2. Abrirá a aba TERMO DO FUNDO (Exemplo) no provedor de internet, visualizará o formulário do 

TERMO DE ANALISE DE CREDENCIAMENTO - FUNDO DE INVESTIMENTO para preenchimento dos 

campos obrigatórios do Fundo de Investimento mencionado. Conforme imagem abaixo; 

 
 



3. Após o preenchimento dos campos obrigatórios do formulário do TERMO DE ANALISE DE 

CREDENCIAMENTO - FUNDO DE INVESTIMENTO, salva-lo em formato PDF, usar as teclas de atalho 

“CTRL + P”, clicar na opção “Alterar”. Conforme imagem abaixo;   

 

4. Abrirá a janela “Selecione um destino”, dará um clique na opção “Salvar como PDF”. Conforme 

imagem abaixo; 

 
 



5. Na janela “Imprimir”, dará um clique no botão “Salvar”. Conforme imagem abaixo; 

 
 

6. Abrirá a janela “Salvar como”, escolherá o local para guardar o arquivo em PDF, nomeará o 

arquivo no formato: TERMO DO FUNDO + NOME DO FUNDO na barra de endereço “Nome”, e 

depois dará um clique no botão “Salvar”. Conforme imagem abaixo; 

 
 



 DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 

Para realizar o preenchimento da Declaração de Idoneidade: 

 

1. Acessar o portal do eprev, na janela CADASTRO FINALIZADO, deverá baixar a Declaração de 

Idoneidade.  Pressionar a tecla CTRL e clicar no ícone      . Conforme imagem abaixo; 

 

 

1. Na barra de download dar um clique no arquivo anexo_ix_declara....docx. Conforme imagem 

abaixo; 

 
 



2. Na janela do Word será visualizado o documento de DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE (ANEXO IX) 

para preenchimento dos campos obrigatórios da Declaração. Conforme imagem abaixo; 

 
 

3. Após o preenchimento da DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE (ANEXO IX), salvar o arquivo em PDF. 

Usará as teclas de atalho CTRL + P, abrirá a janela “Salvar como”, escolherá o local para guardar o 

arquivo em PDF, colocará o nome do arquivo no formato: DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE + NOME 

DA INSTITUIÇÃO na barra de endereço “Nome”, depois dará um clique no botão “Salvar”. Conforme 

imagem abaixo; 

 
 



 FINALIZAR CREDENCIAMENTO 

 

1. No portal do EPREV, após o preenchimento dos formulários dos termos e da declaração, terá que 

salva-los em formato PDF com tamanho máximo de 10 MB cada. Depois adiciona-los, para isso 

deverá clicar no ícone       . Conforme imagem abaixo; 

 

2. Visualizará a janela “Abrir”, deverá localizar o arquivo em PDF dos TERMOS DE ANALISE DE 

CREDENCIAMENTO (ANEXO I e ANEXO II) e DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE (ANEXO IX), selecionar os 

arquivos, será visualizado na barra de endereço “Nome”, depois dar um clique no botão “Abrir”. 

Conforme imagem abaixo; 

 
 



 

3. Após adicionar os arquivos em PDF dos TERMOS DE ANALISE DE CREDENCIAMENTO (ANEXO I e 

PANEXO II) e DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE (ANEXO IX) visualizará na janela do portal do EPREV os 

arquivos enviados para credenciamento. Conforme imagem abaixo; 

 
 

4. Na janela do portal do EPREV poderá sair do sistema, para isso deverá deslocar o ponteiro do 

mouse até a aba SESSÃO e clicar na opção “Sair”, aparecerá à mensagem “Deseja realmente sair?”, 

clicar no botão OK. Conforme imagem abaixo. 

 
 


