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COMO ACESSAR O RH WEB (PORTAL DO SERVIDOR)
Primeiramente é imprescindível que o servidor tenha em mãos LOGIN (PRIMEIRO NOME
e MATRICULA em LETRAS MAIÚSCULAS, SEM ESPAÇOS, PONTOS ou TRAÇOS) e
SENHA para o primeiro acesso ao portal, que poderão ser solicitados por e-mail, ou por
telefone desde que o aposentado ou pensionista tenha e-mail cadastrado no IPSM.
O LOGIN e SENHA tem validade de 15 dias, pois eles são gerados de forma aleatória
para maior segurança dos usuários.
IMPORTANTE: Somente serão passados LOGIN E SENHA no e-mail cadastrado no
IPSM.
Não passamos SENHA por telefone, apenas pelo e-mail cadastrado no IPSM, por este
motivo mantenha seus dados atualizados junto ao IPSM.
Tendo esses dados em mãos, acessar o site do Instituto de Previdência do Servidor
Municipal, que é www.ipsm.sp.gov.br
No site clicar em PORTAL DO SERVIDOR, que está localizado no canto inferior esquerdo
do site.
Após isso irá aparecer na coluna esquerda da página três campos para serem
preenchidos com LOGIN, SENHA e um campo para digitar o TEXTO DA IMAGEM (que
são algumas letras).
Esses três campos devem ser preenchidos conforme o login (NOMEMATRICULA) e
senha do holerite com LETRA MAIUSCULA, SEM ESPAÇOS, PONTOS ou TRAÇOS,
esses detalhes são considerados e podem dar erro no acesso ao portal.
No PRIMEIRO ACESSO, a página abrirá uma tela de ALTERAÇÃO DE SENHA, na qual
é obrigatório alterar a senha inicial para uma senha escolhida pelo servidor, e também
cadastrar um e-mail de contato para ser usado no caso de ter esquecido a senha.
COLOQUE UM E-MAIL VÁLIDO, POIS EM CASO DE PERDA DE SENHA, SOMENTE
SERÁ POSSÍVEL RECUPERÁ-LA ATRAVÉS DESTE E-MAIL.
Após cadastrar a nova senha e o e-mail, atente em clicar no botão SALVAR.
Feito isso, é só navegar no menu que aparece no cabeçalho da página, onde será
possível encontrar holerites, informes de rendimentos e outras opções.
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