N.R.E. Curitiba -

Contracheque do Servidor Público Estadual
notícias
Enviado por:
Postado em:30/3/2009 18:00:00

Servidor Público Estadual, seu contracheque agora sai direto nos caixas eletrônicos do Banco do
Brasil. Leia mais...

A partir de Março de 2009 não haverá mais entrega de contracheque.
O Banco do Brasil oferece ao servidor a oportunidade de imprimir seu contracheque direto em todos
os caixas eletrônicos do BB, e ainda poderá conferí-lo pela internet.
A impressão de até duas vias do contracheque para todo o servidor e militar que recebe pelo Banco
do Brasil será gratuita.
E pode ser obtida diretamente de através de qualquer Terminal de Auto-atendimento (caixas
eletrônicos) do banco a partir de Janeiro de 2009.
Esse acesso é feito pelo próprio cartão da conta bancária BB, selecionando a opção
CONVENIÊNCIAS - SERVIÇOS - 11 CONTRACHEQUE. Será solicitado o código de identificação
que é o número do R.G. (número da carteira de identidade).
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Outra forma de acesso ao contracheque é atrave&#347; da internet no endereço eletrônico:
http://www.portaldoservidor.pr.gov.br. A Consulta ao Contracheque/Comprovante de Rendimentos
está disponível para todos os servidores públicos que recebem pela folha da SEAP - Secretaria de
Estado da Administração e da Previdência e também para os aposentados da
PARANAPREVIDÊNCIA.
Como acessar:
Chave de acesso: é o seu número de R.G., esse número consta no seu contracheque no item
Registro Geral. Informe-o sem pontos, sem o traço e inclua o dígito verificador.
Senha: Se você não tem, ou esqueceu, entre em contato com sua Unidade de Recursos Humanos
para que o responsável pela Unidade de Recursos Humanos do seu órgão lhe forneça. Para os
servidores que recebem pela PARANAPREVIDÊNCIA ligue para (0**41) 3320-4321.
Trocar a senha: Informe a chave e a senha atual e clique em Alterar Senha. Se não tiver sua chave
ou senha, então peça a alteração para a Unidade de Recursos Humanos do seu órgão.

http://www.nre.seed.pr.gov.br/curitiba
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