
MANUAL
PRÉ-CADASTRO DO SINESP



https://seguranca.sinesp.gov.br/sinesp-seguranca/login.jsf

➢ Clique no Link acima para iniciar o Pré-Cadastro

https://seguranca.sinesp.gov.br/sinesp-seguranca/login.jsf


➢ Clique no Link Pré-Cadastro

➢ IMPORTANTE:
➢ Antes de iniciar seu Pré-Cadastro tenha seus documentos pessoais em mãos;
➢ Seu CPF será validado junto à Receita Federal;
➢ Erros na digitação das informações obrigatórias não permitiram a conclusão do 

Pré- Cadastro.



➢ Clique no Ícone gov.br



➢ Clique no Link Crie sua conta



➢ Preencha os campos com seus Dados Pessoais 

➢ Marque a opção Não sou 
um robô

➢ Clique em Eu aceito



➢ Valide seu Cadastro de acordo com seus 
Dados Pessoais 



➢ Escolha uma das duas formas para habilitar 
seu Cadastro



➢ Digite o código de validação e Clique em Validar Cadastro



➢ Crie sua Senha de acesso ao gov.br



➢ Clique no botão SINESP Cadastros



➢ Clique no Ícone gov.br para realizar seu acesso



➢ Digite o seu CPF e Clique no botão PRÓXIMA



➢ Digite a sua Senha e Clique em ENTRAR



➢ Leia o Termo de Uso e clique em AUTORIZAR



➢ Digite seu E-mail e clique no Botão Solicitar Pré-Cadastro



➢ Você receberá um link no E-mail cadastrado

➢ Clique no Link que recebeu no seu E-mail



➢ Leia as Orientações e Clique em Avançar



➢ Preencha com seus 
Dados Pessoais



➢ Após preencher todos os Dados clique em Avançar



➢ Após preencher todos os Dados clique em Avançar

➢ Preencha com os 
Dados para 
Comunicação



➢ Após preencher todos os Dados clique em Avançar

➢ Preencha com
suas Informações
Profissionais



➢ Após preencher todos os Dados clique em Avançar

➢ Preencha com
seus Dados
Acadêmicos





➢ Clique em Escolher para Selecionar os Documentos solicitados 

➢ Clique em Enviar para Anexar os Documentos selecionados 



➢ Selecione o Tipo de documento que foi anexado

➢ Após selecionar os documentos clique em Avançar



➢ Leia atentamente
o Termo de
Compromisso



➢ Marque as opções
assinaladas se
estiver de Acordo
com os Termos

➢ Clique no botão ao lado após marcar as opções



➢ Confirme a
Solicitação de Pré-
Cadastro



➢ Após realizar o Pré-Cadastro aparecerá uma tela confirmando seus dados

➢ Aguarde um Cadastrador autorizar seu Cadastro

➢ O Processo de autorização depende da conferência das suas informações

➢ Você receberá um E-mail quando o seu Pré-Cadastro for Aprovado


