
Bem vindo!

Aqui você encontrará todos os recursos para fácil navegação em nosso 
Portal do Associado.



Primeiro acesso

Para acessar o portal, defina o Tipo de acesso como 
Beneficiário e em seguida insira o usuário e a senha.

No seu primeiro acesso, o usuário e a senha padrão serão o 
CPF do titular.



Redefinição de senha

Em seguida será exibida uma nova janela para realizar a troca da senha. 
Lembre-se que no primeiro acesso, a senha atual é o CPF do titular.

Ao realizar o primeiro acesso, será exibida uma mensagem de senha 
expirada. Clique no botão Trocar Senha para alterá-la.

Ao digitar a nova senha, clique no botão Trocar e você será 
redirecionado para o portal.



Portal do Associado

No Portal do Associado você terá acesso aos seguintes menus:

A seguir, veja o passo a passo para cada tipo de solicitação.



Atualização cadastral

Para realizar alterações dos seus dados cadastrais, clique no botão Meus 
Serviços e em seguida no ícone Alterar Dados Pessoais, conforme 
indicado abaixo:



Atualização cadastral

Na janela, conforme 
imagem ao lado, 
poderá realizar 
alteração de seus 
dados e visualizar seus 
dependentes. Para 
alteração de endereço 
será obrigatório anexar 
o documento 
comprobatório.

Após revisar e verificar 
as alterações, clique 
no botão Salvar na 
parte inferior direita 
da janela.

As alterações 
solicitadas irão para 
análise com prazo de 2 
dias úteis para 
aprovação. Em caso de 
não aprovação fique 
atento ao e-mail 
cadastrado, onde 
receberá o motivo 
referente a negativa.



Segunda via de boletos

Para emitir a segunda via de boleto, basta clicar no botão Meus Serviços
e em seguida no ícone 2ª via de boletos, conforme abaixo:



Segunda via de boletos

Na janela a seguir, deverá preencher o período inicial e final do 
vencimento e clicar no botão Consultar.

Após a exibição, clique no ícone do código de barras do boleto desejado, 
conforme imagem abaixo:



Recibo de boletos pagos

Para emitir recibo de um boleto pago, clique no ícone da Impressora
posicionado ao lado direito, conforme imagem abaixo:



Fim

Nosso tutorial chegou ao fim. Em caso de dúvidas não deixe de nos 
contactar!

Tel.: (21) 2240-1630 /       (21) 97218-4958
Email: atendimento@soberj.org.br

www.soberj.org.br
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