
 

ACESSO AO PORTAL DO SERVIDOR 

 

Tela Inicial do Sistema:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como recuperar a senha de acesso ao Sistema:  

Caso o Militar tenha esquecido ou perdido sua Senha de acesso, 

para recuperá-la deverá ir até a Secretaria de Gestão de Pessoas 

e solicitar uma nova. Isto, se na tela de acesso não tiver a funcio-

nalidade “Esqueci minha Senha”, ou a mesma não esteja disponí-

vel no contracheque.  

PÁGINA INICIAL  

Consultar Margem:  

O valor da Margem do Militar é exibido na tela inicial do sistema, 

logo após o login. 

Como Simular e Solicitar Empréstimo:  

Para simular um empréstimo, clique na opção abaixo: “Solicitar 

Empréstimo”. 

Figura 01 

Preencha os campos  

conforme ilustrado abaixo 

e clique em OK.  
 

Selecionar o Órgão, 

digitar a Matrícula, 

Senha e o  

Código gerado pelo 

sistema. 

 

 

Na tela seguinte você poderá visualizar sua Margem Disponível. Preen-
cha o campo Valor de Parcela ou Valor Solicitado de Empréstimo, sele-
cione a quantidade de parcelas desejada e clique no botão “Simular”. 

 

 

 

 

 

 

 

Você poderá conferir o resultado de sua Simulação, identificando qual 
instituição possui as melhores condições para a contratação do em-
préstimo, por classificação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso queira solicitar o empréstimo para a instituição escolhida por 

você, basta clicar no ícone  

 

 

 

 

 

 

Você será direcionado a uma tela, para completar seus dados cadas-

trais antes de confirmar a Solicitação. Uma Autorização de Desconto 

(ADE) será gerada automaticamente, contendo as informações sobre a 

solicitação. Para efetivar a contratação do empréstimo, procure a insti-

tuição escolhida. 

 

CONSULTAR CONSIGNAÇÃO  

Clicando no ícone                          você poderá consultar dados de suas 

consignações, reimprimir a Autorização de Desconto , além de solici-

tar o saldo devedor para informação ou para quitação. 

 

 

 

 

 

 

GERANDO SENHA DE AUTORIZAÇÃO 

O objetivo de gerar uma Senha de Autorização é garantir a sua 

segurança em operações remotas de reservas de margem e ou-

tras operações realizadas pelas Consignatárias.  Siga os passos 

abaixo para melhor utilizar esta funcionalidade.  

Como gerar uma Senha de Autorização:  

Acessar o Portal do Militar ou App Mobile e clicar no botão “Gerar 

nova senha”, na sessão de Senha de Autorização”, na Tela Inicial 

abaixo do Valor da Margem.  

A senha estará localizada na barra verde, no canto superior central 

da tela.  As senhas  aparecem somente neste local e expiram em 02 

dias. 

Basta informá-la à Consignatária no momento da Consulta, Reserva, 

Renegociação ou Portabilidade de Margem Consignável. 

Cada senha só pode ser utilizada uma única vez. 



LEILÃO REVERSO 

 

 

O QUE É LEILÃO REVERSO? 

Leilão Reverso é um módulo do eConsig, no qual o Militar informa às  

Consignatárias a sua necessidade de crédito. Ao tomar conhecimento 

dessa informação, as Consignatárias podem ofertar lances sucessivos 

de Custo Efetivo Total (CET) cada vez menor ao inicialmente ofertado. 

Vence o Leilão a Consignatária que ofertar o menor CET.  

 

SAIBA MAIS. 

O usuário cadastrado no eConsig e habilitado pela Consignatária, será 

notificado por e-mail a cada novo Leilão iniciado. 

Quando o Militar efetivar o início do Leilão, a margem estará previamen-

te reservada para este fim. 

O leilão terá a duração de 48 horas úteis, de acordo com o calendário 

de feriados nacionais. 

Prazo máximo: 72 parcelas. 

Será disponibilizado uma avaliação do Perfil Positivo Preliminar do 

Militar, para que contribua para a tomada de decisão das Consignatá-

rias. 

As Consignatárias visualizarão apenas os valores das suas propostas, 

não sendo possível visualizar as informações das Consignatária con-

correntes. 

A participação da Consignatária no Leilão Reverso é facultativa, mas 

sua efetivação será obrigatória se ela vencer o procedimento. 

A Consignatária vencedora que não efetivar o contrato com o Militar 

nas bases concluídas no Leilão será notificada pelo sistema e, se con-

cluído que a desistência da Consignatária foi injustificada, poderá ser 

bloqueada no eConsig por um período de até 03 dias corridos. 

A Consignatária poderá editar o valor da CET no andamento do Leilão 

até o final do tempo de lançamento das ofertas. 

Obs.: A Consignatária vencedora do certame não possui acesso para 

cancelar a reserva realizada por desistência do Militar. O processo será 

cancelado automaticamente em 10 dias corridos, após o fechamento 

do leilão, se nenhuma parte manifestar-se. O Militar que finalizar 3 lei-

lões sem contratar com ninguém, ficará bloqueado para novos leilões 

ACOMPANHAR O LEILÃO REVERSO 

Para acompanhar o Leilão cadastrado pelo Militar, localize e clique na 

imagem abaixo. 

 

 

 

Haverá o direcionamento para uma tela com opções de pesquisa. Insira 

as opções desejadas e clique em “Pesquisar”. Serão apresentados os 

Leilões em andamento e as informações na imagem no final da página. 

Tendo interesse em participar de um determinado Leilão, inserido por um 

Militar, deve-se seguir o seguinte procedimento: 

I - Localize e clique em “Proposta”. 

II - Insira a sua oferta no campo CET(%), que deverá ser menor que o 

CET inicial do Leilão ou o último lance informado, caso exista. Após o 

cadastro da sua oferta, o Valor da Prestação será preenchido automatica-

mente; clique no ícone “Confirmar” para concretizar a sua oferta. 

Outra opção é cadastrar uma “Oferta Automática”, que é complementar 

à Oferta Manual. 

Clique na opção “Oferta Automática”, configure-a e clique em 

“Confirmar”. 

A Oferta Automática utilizará a última proposta inserida por outra Consig-

natária e reduzirá o valor cadastrado no campo: “Decremento aplica-

do sobre a menor taxa (%)”. 

O valor encontrado dessa diferença será a sua proposta, sucessivamen-

te, até alcançar o CET mínimo cadastrado, se necessário. 

Após o término de um leilão: 

1. O Militar receberá por e-mail, automaticamente, um Código Único 

EXCLUSIVO para utilização na consignação com a Consignatária 

vencedora, que terá validade de 20 dias. 

2. As Consignatárias participantes da oferta serão notificadas automati-

camente por e-mail, informando o CET vencedor. 

3. A Consignatária vencedora receberá informação por e-mail apre-

sentando o seu CET como o vencedor. 

PARA RECEBER NOTIFICAÇÕES POR E-MAIL 

Acesse o Menu Manutenções >>Consignatária, clique no botão 

“Ações”, selecione “Editar parâmetros de serviço desta consignatá-

ria”; clique em “Opções”, “Parâmetros” e insira os endereços que quei-

ra receber as notificações no campo: “ E-mail para notificação de no-

vo leilão”. 

Obs.: Caso queira inserir mais de um endereço de e-mail, utilize a vírgu-

la como separador. 

  

INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 

1. Período para realização der lances no Leilão Reverso: dias úteis, no 

horário de 08h às 18h. 

2. Caso o Militar esteja bloqueado por não concretizar três Leilões con-

secutivos, neste período ele ainda poderá realizar uma solicitação de 

empréstimo tradicional, fora do Leilão; 

3. Durante toda a fase do Leilão, Consignatária e Militar não visualizarão 

as Entidades que ofertaram lances com menores CET. Somente depois 

de finalizado o Leilão é que o Militar poderá consultar a Consignatária 

ganhadora.  


