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RECADASTRAMENTO 2020: 
PRAZO PRORROGADO ATÉ 20/09

1) Antes de tudo, digitalize o último comprovante de recebimento do INSS (com número de 
benefício).

2) Entre no site www.sabesprev.com.br e faça seu login na Área Restrita com seu CPF e 
senha.

3) Clique em Recadastramento 2020 > Iniciar Recadastramento.

4) Confira os dados:

- Dados iniciais (nome, matrícula e Plano).

- Documentos e informações pessoais (data de nascimento, CPF, RG, naturalidade e nome 
de pai/mãe).

- Estado civil (se houver mudança é preciso anexar cópia da certidão/averbação de casamento).

O prazo para o recadastramento foi prorrogado de 
31/08 para 20/09/2020.

Os aposentados e pensionistas devem efetuar o 
recadastramento (100% digital) na Área Restrita do 
site www.sabesprev.com.br.

De acordo com a legislação vigente, para continuar 
recebendo os benefícios previdenciários é 
OBRIGATÓRIO manter o cadastro atualizado 
anualmente.

Não perca esse novo prazo! Evite a suspensão do seu benefício.

Em caso de dúvidas, ligue 08000.55.1827.

PASSO A PASSO DO RECADASTRAMENTO
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Se você já realizou o Recadastramento 2020, por favor, aguarde a análise e validação. Será encaminhado 
um e-mail ou SMS no caso de necessidade de ajustes ou reenvio do processo, por qualquer pendência. 
Você pode acompanhar o status do seu recadastramento no item 16 do Autoatendimento Previdenciário 
na Área Restrita deste site. 

- Endereço residencial e formas de contatos (endereço, email e telefone)

- Dados bancários (se houver mudança é preciso anexar cópia do comprovante da conta).

- Previdência Social (selecione escolher arquivo e anexe o último comprovante de pagamento 
do INSS)

- Beneficiários indicados (você pode mudar as pessoas ou os percentuais, mas fique atento 
às regras do seu Plano)

- Dependentes para fins de IR (você pode mudar as pessoas, mas fique atento às regras do 
IR, conforme informações da tela)

- Pessoa politicamente exposta (responda se você se enquadra ou não, conforme informações 
da tela)

5) Veja o resumo e confirme, usando o token (do celular ou email)
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Distribuição online
Jornalista responsável: Caroline Particelli Paviatto (MTB 41943)
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