
Prezados gestores!

O FGTS com a multa de 40% já está disponível na Caixa Econômica Federal.  Muitos funcionários 

com dúvida em como proceder para o saque, pois, como tradição, o mesmo só poderia ser feito 

na ida a uma agência com todos os documentos disponíveis (entregues na homologação) para 

esta operação. 

Porém, a Caixa Econômica possui uma nova modalidade de saque:  a 100% digital. Por meio do 

App FGTS é possível solicitar o saque, indicando uma conta de qualquer banco para receber este 

crédito, sem precisar ter a documentação da homologação em mãos. 

Solicitamos enviar esse documental para seus profissionais que foram da OS CEPP e mantenham 

este material disponível em algum quadro de avisos interno e/ou outro espaço de fácil acesso e 

visualização. 

- A homologação continua sendo válida, sendo obrigatório o comparecimento do profissional na

data marcada no link;

- Para os profissionais que não conseguirem realizar o procedimento abaixo, o processo de saque

do FGTS com a multa volta a ser o tradicional, com ida a uma agência, com o documental

recebido na Homologação.

INFORME SOBRE SAQUE FTGS 

A) PARA BAIXAR O APLICATIVO E REALIZAR O CADASTRO

1. Na loja de aplicativos do seu celular, busque FGTS. Clique em instalar e abra o
aplicativo.

2. Selecione a opção "Cadastre-se"
3. Preencha todos os dados solicitados: CPF, Nome Completo, Data de Nascimento,

E-Mail e cadastre uma senha de acesso
4. A senha deve ser numérica, com seis dígitos. Para quem já usava o Aplicativo, pode

repetir o mesmo número de senha que usava antes.
5. Depois de incluir seus dados, clique no botão "Não sou um robô".
6. Você vai receber um e-mail de confirmação no endereço de e-mail informado por

você. Acesse-o e clique no link que foi enviado.
7. Após o cadastramento, abra o APP e informe o “CPF” e “Senha” cadastrada.
8. Após o Login, você deverá responder a algumas perguntas adicionais sobre a sua

vida funcional. (Sempre que entrar no aplicativo esse processo será solicitado).
9. Após responder essas perguntas você deve ler e aceitar as condições de uso do

Aplicativo, clicando em concordar.
10. Pronto, agora você já pode usar o APP FGTS e desfrutar de todas as novidades

B) PARA INCLUIR A CONTA DE DEPÓSITO

1. Na página inicial você encontrará o ícone “Meus Saques”(1).  Clique neste ícone e logo após

clique em “CADASTRAR MINHA CONTA BANCÁRIA PARA CRÉDITO DO FGTS”(2).
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2. Você terá duas possibilidades de cadastro: Por uma 
conta própria Caixa Econômica ou uma conta de outro Banco.

Na Tela da “Conta 

Caixa”, seleciona a 

conta que deseja 

receber os valores. 

Em caso de conta 

em 

“Outros Bancos” 

Digite seus dados 

pessoais 

solicitados e os 

dados da conta. 

Após inserção de todos os dados, toque 

em “Confirmar” e verifique, na próxima 

tela, se os dados estão corretos.  Clique 

em “Confirmar” novamente. 



Fique Ligado: 

- A homologação continua sendo válida, sendo obrigatório o comparecimento do profissional na

data marcada no link;

- Para os profissionais que não conseguirem realizar o procedimento abaixo, o processo de saque

do FGTS com a multa volta a ser o tradicional, com ida a uma agência, com o documental

recebido na Homologação.

Um abraço a todos

Luciana Cony
Coordenadora de RH

Feito o processo, você poderá sacar o FGTS automaticamente, 

sempre que houverem valores disponíveis! 




