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O pedido de débito é encaminhado aos bancos sempre na última semana do mês para que o desconto 

dos valores seja realizado no primeiro dia útil do mês, coincidindo com a data em que é creditado o 

pagamento dos servidores. O débito é efetuado por titular, abrangendo seus respectivos dependentes. 

Para que o débito seja efetivado é necessária sua autorização junto ao banco, que poderá ser efetuada 

via gerenciador financeiro, terminal de autoatendimento (caixa eletrônico), aplicativo para celular ou 

pessoalmente na própria agência bancária.  

A autorização somente será solicitada uma única vez e é indispensável que o procedimento seja realizado 

antes da data do primeiro débito. 

Importante: Contas conjuntas com assinatura em conjunto deverão ser autorizados por ambos titulares, 

como se fosse uma transação bancária. Caso a conta seja conjunta, mas permita a movimentação 

individualmente, somente uma pessoa precisa autorizar. 

Em caso de dúvidas, consulte o gerente de sua conta bancária. 

Não esqueça que é necessário apresentar o comprovante de autorização de débito para que a adesão 

ou alteração da conta bancária seja aceita. 

 

1. Onde obter o número da Matrícula SIAPE: 

No crachá: 

 

 



Nos Sistemas Corporativos: 

Entre nos Sistemas Corporativos com login e senha, clique no botão (1) com a estrela (Sistemas Gerais), 

na lateral esquerda clique em "Consulta Individual de Servidor" (2) e depois no botão "Pesquisar" (3) para 

ter acesso aos dados. A matrícula, com 8 dígitos, está onde demonstrado no item marcado com (4) na 

figura a seguir: 

 

 

No SIGEPE (web ou app): 

NÃO UTILIZAR a matrícula que o SIGEPE web ou aplicativo para celular traz, pois é apresentada 

só com 7 dígitos. Para o banco, é necessário informar a matrícula com dígito verificador, que só é 

visível no crachá ou nos Sistemas Corporativos.  



2. Como autorizar o débito nos caixas eletrônicos da Caixa Econômica Federal: 

UNIMED –convênio nº 345297 (compromisso 001) 

1- Clique em pagamentos > Débito Automático > Incluir Conta 

2- Preencha “Diversos” e “PR”. Clique em Continuar 

3- PreenchaPLANO DE SAÚDE UTFPR, convênio 345297.11.0001 e o IDENTIFICADOR 

matrícula SIAPE que consta no crachá(com oito dígitos) 

4- Digitar a ASSINATURA DIGITAL (senha) na tela seguinte 

 

DENTAL UNI –Convênio nº 345297 (compromisso 003) 

1- Clique em pagamentos > Débito Automático > Incluir Conta 

2- Preencha “Diversos” e “PR”. Clique em Continuar 

3- Preencha PLANO ODONTOLÓGICO UTFPR, convênio 345297.11.0003 e o 

IDENTIFICADOR matrícula SIAPE que consta no crachá (com oito dígitos) 

4- Digitar a ASSINATURA DIGITAL (senha) na tela seguinte 

 

 



3. Como autorizar o débito no aplicativo para celular da Caixa Econômica Federal: 

    

   

Esta última tela deve ser 

apresentada como 

comprovante 

  



4. Como autorizar o débito na página web da Caixa Econômica Federal: 

 

 



 

 

 



 

Esta última figura é o comprovante a ser apresentado para a adesão ou alteração de conta de débito.  

  



5. Como autorizar o débito nos caixas eletrônicos do Banco do Brasil:  

1º Entrar no site do Banco do Brasil, acessar a conta corrente;  

2º Dentro da sua página, clicar no botão “Pagamentos” e, em “Débito Automático”, clicar em “Inclusão”; 

3º Clicar em “Número do Convênio” e inserir:  

29324 – Clientes Unimed ou  

29471 – Clientes Dental Uni 

4º Em “Forma de Pagamento”, escolha a opção “Conta Corrente” – Débito em Conta Corrente e, em 

seguida, em “Continuar”; 

5º O identificador é sua matrícula do SIAPE, que consta no seu crachá institucional, contendo 8 dígitos. 

6º Após todos os passos anteriores, clicar em “Confirmar”. 

 

O débito está em nome da Fundação de Apoio à Educação, Pesquisa e Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (FUNTEF-PR), CNPJ 020322970001-00.  



6. Como autorizar o débito no aplicativo para celular do Banco do Brasil: 

    

 

Unimed – Convênio 29324 DentalUni – Convênio 29471 

    

 

Unimed: Convênio FUNTEF PR DentalUni: Convênio FUNTEF PR II  Unimed: Convênio FUNTEF PR DentalUni: Convênio FUNTEF PR II 

    

Esta última figura é o comprovante a ser apresentado para a adesão ou alteração de conta de débito.  

  



7. Como autorizar o débito na página web do Banco do Brasil: 



 

Esta última figura é o comprovante a ser apresentado para a adesão ou alteração de conta de débito.  

 


