
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

COORDENAÇÃO DE PROCESSO 
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Novo login de acesso 
ao Sistema PSS 
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Novos candidatos: Clique no link 
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Novos candidatos 

 

Cadastre os dados 

pessoais 

Cadastre os 

dados de 

endereço 

Cadastre os 

dados de 

segurança 
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Se aparecer a mensagem que o CPF ou RG já está  cadastrado para um candidato, vá para a TELA DE 
LOGIN  
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Se aparecer a mensagem que o CPF ou RG já está cadastrado para um candidato, vá para a TELA DE LOGIN, 
insira seu CPF e se não lembrar a senha, clique em ESQUECI A SENHA 
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Após clicar em ESQUECI A SENHA, informe novamente o CPF e sua data de nascimento.  
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Caso a data de nascimento  cadastrada esteja errada, o sistema não conseguirá localizar o candidato. Entre 
em contato com o Fale Conosco e solicite  que a data de nascimento seja corrigida. 

http://www.pss.pr.gov.br/pss/faleConosco.do
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 Selecione o email  para receber a nova senha.  Se o email cadastrado não existir mais, solicite a troca de 
email via Fale Conosco 
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 Após clicar em ENVIAR A SENHA, uma mensagem de confirmação  aparecerá na parte superior. 

 Acesse seu email , anote a senha enviada e repita o procedimento , informando seu CPF e a nova senha  
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Quando solicitar nova senha, o Sistema informará que ela deve ser 
trocada e que deve ser cadastrado um lembrete da senha 

Cadastre uma palavra ou uma 

frase que  o ajude a lembrar a 

senha que está sendo cadastrada 
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Quando o lembrete já estiver cadastrado,  ele aparecerá da seguinte 
forma: 
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Se clicar em “Lembrei”, aparecerá a tela de login. Digite o CPF e a 
senha lembrada 
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Se clicar em “Não lembrei”, aparecerá a tela de solicitação por email: 


