
MATERIAL INFORMATIVO

COMO FAZER A
DECLARAÇÃO
DE VIDA
ONLINE
da criação de um email gmail/google ao preenchimento do
formulário



Olá, segurada e segurado
do IPREV!
O QUE AS ORIENTAÇÕES INCLUEM

Preparamos para você um passo a passo sobre como  realizar a declaração de
vida online, que te ajuda desde a criação de um email antes de preencher o
formulário até o final do preenchimento da declaração de vida.
Tudo que é novo inicialmente parece estranho, diferente... Mas, essa é mais
uma opção de serviço que estamos te oferecendo para você ficar em dia com a
declaração sem precisar sair de casa. 

Esperamos que vocês gostem do material!



CRIAR UM GMAIL
ESTÁ É A PRIMEIRA TELA QUE APARECERÁ
CASO VOCÊ NÃO ESTEJA EM UM LOGIN
GMAIL:

SE VOCÊ NÃO TEM ESSE EMAIL CLIQUE EM CRIAR CONTA:
DEPOIS CLIQUE EM CRIAR CONTA PRA MIM



CRIANDO GMAIL
PREENCHA SEUS DADOS: 

NOME E SOBRENOME
USUÁRIO QUE VOCÊ QUER USAR
SENHA
IMPORTANTE:
ANOTE SUA SENHA PARA NÃO ESQUECER!



EXEMPLO DE TELA
PREENCHIDA

Confira e anote nome do usuário e senha.
se estiver tudo direitinho clique em 
PRÓXIMA



PARA PASSAR PARA
PRÓXIMA FASE
COLOQUE SUA DATA
DE NASCIMENTO,
GÊNERO E SE QUISER
TELEFONE.

CLIQUE EM PRÓXIMA  PARA
CONTINUAR



CLIQUE EM CONCORDO  PARA
CONTINUAR

A google explica nessa parte sobre os serviços da
plataforma.



PRONTO!
PARABÉNS! 
AGORA VOCÊ TEM UM EMAIL 
E PODE FAZER 
A DECLARAÇÃO DE VIDA ONLINE!

Primeiro te explicamos para você sobre a importância da 
declaração de vida e te apresentamos suas possibilidades!



PREENCHENDO A
DECLARAÇÃO DE

VIDA ONLINE



PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE
VIDA Email que você acabou de criar

Marque se você é aposentado(a) ou pensionista

Nome completo

Número da matricula sem traço



PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE
VIDA Número de telefone fixo, se você tiver

Você usa WhatsApp nesse número? clique em sim ou
não 

Você tem algum parente ou amigo que possa te dar
recado importante? Qual o número dessa pessoa?



preenchimento do endereço completo de onde você
mora: rua/avenida, número da casa ou prédio,

apartamento, cidade e CEP

data do seu aniversário com ano

marque sim ou não se você tem dependentes

se sim, conte para nós quem são seus dependentes



Gostaria de deixar um recado para o IPREV?
Quais as suas dificuldades? Tem sugestões?

Para nós o que você pensa é muito importante! se se sentir a
vontade queremos saber o que você pensa.



MUITO IMPORTANTE!

Para validação de sua declaração de vida 
online você precisa gravar um vídeo de 
até 2 minutos conforme formato descrito.

Adicionar arquivo também

aparecer como: 

submit file / add file / 

insert file. 

Clique na caixa e selecione vídeo



Clique em enviar!



Pronto!
SUA DECLARAÇÃO DE VIDA FOI ENVIDA COM

SUCESSO!
AGUARDE O RETORNO DO IPREV SOBRE SUA

SOLICITAÇÃO.


