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Prezado Servidor/Militar/Pensionista,

Você está recebendo esta carta para detalhar como reiniciar sua senha para o PRConsig.

Como você já está cadastrado na Central de Segurança, terá que obter a nova senha por aquele portal 
do Governo do Estado, executando os seguintes passos:

1. Acesse a página https://auth-cs.identidadedigital.pr.gov.br, com o navegador Web de sua preferência;
2. Acesse o link “Recuperar / Alterar Senha”
2. Informe o seu CPF: 884.069.549-49 e clique no botão Próximo;
3. Siga as instruções que serão apresentadas na tela.

Com o login e senha da Central de Segurança você pode acessar os seguintes sistemas:

- PRConsig;
- PAC-RH;
- Central de Viagens.

Login da Central de Segurança, e que deve ser usado no PRConsig: Login_usuário_Central

Alteração de senha do CPF 884.069.549-49
RG 52961211 – EDER MARTINS, por usuário Meta4
RG12345678 – USUÁRIO QUE EMITIU em 17/07/2018

________________________________________________
Assinatura do Servidor

https://auth-cs.identidadedigital.pr.gov.br/


CARTA 2 – SERVIDOR NÃO CADASTRADO NA CENTRAL DE SEGURANÇA



1. Acesse a página https://auth-cs.identidadedigital.pr.gov.br, com o navegador Web de sua preferência.

2. Acesse o link “Recuperar / Alterar Senha”.

https://auth-cs.identidadedigital.pr.gov.br/


3. Informe o número do CPF e clique em Próximo



4. Selecione o dispositivo (celular ou e-mail) e clique em próximo (será enviado um link para continuidade do processo).



5. Selecione a caixa para confirmar o envio da mensagem e clique em próximo.



6. Uma mensagem foi enviada ao celular ou e-mail. Clique em voltar e siga as instruções da mensagem recebida no celular ou 
e-mail.



7. Caso a opção tenha sido o e-mail, basta clicar no link recebido. 



8. Observe as orientações, escolha a nova senha e clique em Alterar. 



9. Pronto! Sua nova senha foi cadastrada com sucesso. Clique em Retornar.
Lembre-se que esta Senha é pessoal e intransferível. Ela poderá ser utilizada para acesso a diversos Sistemas.

 



10. Acesse o PRconsig através do Portal do Servidor (www.portaldoservidor.pr.gov.br) clicando no banner do Sistema.

http://www.portaldoservidor.pr.gov.br/


11. Clique no link indicado.



12. Informe login e senha.


