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1. Calendário  

 
O período de recadastramento será de 3 (três) meses, começando no dia 

01/08/2022 e finalizando no dia 31/10/2022. Caso o recadastramento não 

seja realizado no período mencionado, o benefício de aposentadoria será 

suspenso a partir de novembro/2022 e só será restabelecido após a 

regularização do recadastramento. 

 

2. Informações Importantes 
 

• O recadastramento será feito por meio digital, sem a necessidade de 

assinatura em formulário e reconhecimento de firma em cartório.  

• O recadastramento será realizado inicialmente pelo autoatendimento via 

web, acessando o link (https://recadastramento2022.postalis.org.br/)  com 

o CPF e a mesma senha de acesso ao Postalis Online.  

• O recadastramento será obrigatório para todos os aposentados do Postalis 

com benefícios concedidos até junho/2022.  

• O objetivo é a atualização cadastral dos assistidos que recebem benefício 

de aposentadoria nos planos de previdência administrados pelo Postalis. 

• Para quem é aposentado no INSS, será necessário apresentar o extrato de 

pagamento do benefício com competência a partir de junho/22, emitido 

diretamente pelo site do MeuINSS (https://meu.inss.gov.br).  

• Para mais informações sobre o recadastramento de aposentados/2022, 

acesse o site (http://www.postalis.org.br/recadastramento/).  

 

3. Como fazer o meu recadastramento pelo 

computador? 

 

➢ Acesse o link https://recadastramento2022.postalis.org.br/ 

➢ Informe seu CPF e a mesma senha utilizada para acessar Postalis 

Online 

➢ Caso não lembre a senha, clique em “Esqueceu sua senha?” e 

você será direcionado ao Postalis Online para gerar uma nova 

senha 

➢ Após informar o seu CPF e a senha, clique em “Acessar” 

https://recadastramento2022.postalis.org.br/
https://meu.inss.gov.br/
http://www.postalis.org.br/recadastramento/
https://recadastramento2022.postalis.org.br/
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➢ O sistema apresentará a tela abaixo. Clique no menu do lado esquerdo em 

“RECADASTRAMENTO” e depois em “Recadastrar”. 

 

 

  

➢ Na tela seguinte, o sistema apresentará o primeiro passo do 

recadastramento para conferência dos seus dados pessoais. Confira 

atentamente e caso esteja com alguma informação incorreta, entre em 

contato com a Central de Atendimento pelo telefone 0800 879 0300.  

➢ Se as informações apresentadas estiverem corretas, clique em “Próximo” 

e siga para o passo seguinte.  
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➢ Ao chegar no segundo passo “Benefícios”, o sistema apresentará qual o 

plano e benefício você recebe do Postalis. Confira e clique  em “Próximo” 

novamente.  

 

 
 

➢ Chegaremos no passo 3 “Dados Bancários”. Os seus dados bancários 

atuais serão exibidos na tela e devem ser conferidos atentamente. 

➢  Caso estejam incorretos, acesse o Postalis Online 

(https://postalisonline.postalis.org.br/index.action) e altere as informações 

pela aba no canto esquerdo da tela: Menu > Cadastro > Dados Cadastrais 

> Dados Bancários. 

➢ Caso estejam corretos, clique em “Próximo” 

https://postalisonline.postalis.org.br/index.action
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➢ O sistema apresentará os dados de contato pessoal. Verifique se estão 

corretos.  

➢ Caso precise alterar, o telefone fixo e o e-mail podem ser modificados 

clicando no botão “Editar”.  

➢ O número de celular, por questões de segurança, somente pode ser 

alterado ou incluído com o auxílio da Central de Atendimento. Atenção! O 

telefone celular válido é obrigatório. Se não houver número de celular 

cadastrado, o processo de recadastramento não poderá ser concluído. 
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➢ Após clicar em “Próximo”, passaremos para a etapa 5. Serão apresentados 

os dados de endereço residencial. Verifique se estão corretos e caso haja 

necessidade de atualização, clique em “editar” e informe o novo endereço.  

➢ Após se certificar de que os dados estão corretos, clique em “Próximo” 

 

 
 

➢ Nas próximas etapas 6 e 7, a tela mostrará os seus beneficiários 

cadastrados no(s) plano(s) de previdência e dependentes para fins de 

imposto de renda.  

➢ Nesses campos, só será permitida a alteração ou inclusão do número do 

CPF, clicando em “Alterar/incluir CPF”. Caso seja necessário incluir ou 

excluir um beneficiário, clique no botão “Outros dados incorretos” para 

registro e entre em contato com a Central de Atendimento para correção 

dos dados. 
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➢ Assim que estiver tudo certo, clicar em “Próximo”. Na próxima etapa, você 

precisará anexar o seu extrato de benefício de aposentadoria do INSS, 

emitido diretamente pelo site do MeuINSS (https://meu.inss.gov.br).  

➢ O extrato anexado precisa ser de competência a partir de junho/22. 

➢ Para saber como emitir este documento, acesse:  

http://www.postalis.org.br/recadastramento/wp-

content/uploads/2022/07/Tutorial-Como-emitir-o-extrato-INSS-

27072022.pdf 

➢ Atenção! Confira atentamente o número do seu benefício. Caso ele 

tenha sido alterado, você precisa anexar a sua Carta de Concessão 

completa, também emitida pelo site MeuINSS. 

 

https://meu.inss.gov.br/
http://www.postalis.org.br/recadastramento/wp-content/uploads/2022/07/Tutorial-Como-emitir-o-extrato-INSS-27072022.pdf
http://www.postalis.org.br/recadastramento/wp-content/uploads/2022/07/Tutorial-Como-emitir-o-extrato-INSS-27072022.pdf
http://www.postalis.org.br/recadastramento/wp-content/uploads/2022/07/Tutorial-Como-emitir-o-extrato-INSS-27072022.pdf
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➢ Pronto! Chegamos no último passo. Agora você precisará conferir todos os 

dados apresentados na tela. Se estiver tudo certo é só clicar em “Finalizar 

recadastramento”, localizado no lado direito inferior da tela. Em seguida, 

clique em “Finalizar” na mensagem que será exibida.  
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➢ O sistema irá gerar o comprovante da inclusão do seu recadastramento. 

Agora é só aguardar a análise e deferimento. Leia atentamente e, para 

segurança, guarde o comprovante.  

 

 
➢ Para acompanhar o andamento do seu recadastramento, basta acessar o 

mesmo link utilizado para realizar o procedimento: 
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https://recadastramento2022.postalis.org.br/ 

➢ Informar CPF e a senha 

➢ E verificar o status do seu recadastramento 

 

 

 
 

      Além desse tutorial em formato PDF, está disponível em nosso canal do 

Youtube, o tutorial em vídeo.  

Acesse: https://www.youtube.com/watch?v=h55hoi8fq4c 

 

      No site http://www.postalis.org.br/recadastramento/ há mais informações 

sobre o recadastramento de Aposentados/2022 e você encontrará respostas para 

as principais dúvidas. 

https://recadastramento2022.postalis.org.br/
https://www.youtube.com/watch?v=h55hoi8fq4c
http://www.postalis.org.br/recadastramento/

