
Tutorial de acesso a Plataforma 
da Serpro Hod – Rede/SIAFI

.

Público Alvo = Usuários da Rede 
cadastrados na UG/GESTÃO UFSM



Abaixo será demonstrado Passo a Passo 
Orientativo

•Ressalvadas algumas pecularidades de cada 
Computador/Navegador, 

•Os passos são os seguintes :



Acessar o Link https://hod.serpro.gov.br/a83016cv/ pelo navegador Internet 
Explorer 



Colocar o CPF no campo código
Senha temporária da REDE informada pela central do sistema , no campo Senha
Após Clicar em Alterar Senha



Observe que a nova senha deverá: 
-Não ter menos de 06 (seis) ou mais de 12 (doze) caracteres alfanuméricos; 
-Não ser constituída somente por caracteres numéricos; 
- Não poderá ser igual as 3 últimas senhas utilizadas por você;
-Não começar com a palavra "NOVA"; nem com o seu nome ou o sobrenome. 



Digite novamente a senha que você criou no campo “Confirmar Senha”
Se aparecer alguma imagem para confirmar letras e números , cuidar para não confundir a 
letra “O” com o número “zero 
Após clicar no comando “Avançar”
”



Clicar em “Abrir”



Espere alguns segundos.......



Clicar em “executar o arquivo”



A tela Abaixo “Menu de Sistemas” abrirá automaticamente, ou 
Caso não abrir , na barra de tarefas aparecerá o seguinte ícone 
“         “ clicar nele e maximizar a referida tela



Colocar o cursor ao lado da palavra SIAFI e teclar 
“Enter”



No Campo “SENHA”, digitar a senha referente ao SIAFI que foi 
gerada pelo cadastrador e 
Dar um “Enter”



No Campo “NOVA SENHA” Informar sua nova senha de caráter pessoal; e após tecle “Enter”
Observe que a nova senha deverá: 
-Não ter menos de 06 (seis) ou mais de 12 (doze) caracteres alfanuméricos; 
-Não ser constituída somente por caracteres numéricos; 
- Não poderá ser igual as 3 últimas senhas utilizadas por você;
-Não começar com a palavra "NOVA"; nem com o seu nome ou o sobrenome. 



Confirme sua nova senha pessoal , digitando-a 
novamente, e após tecle “Enter”.



Confirmar endereço e telefone, 
E após teclar “Enter”



Na linha do campo “SISTEMA” digitar a palavra “SIAFI20XX” , 
onde xx, é o ano corrente.
Teclar “Enter”
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