Como receber a senha de acesso ao Portal do RHE
Acesse www.servidor-rhe.rs.gov.br.

É preciso ter em mãos o novo número, chamado ID, ou Identidade Funcional, que substituiu o antigo número de matrícula.
Caso não saiba seu novo número, clique na opção “Busca Identidade Funcional” da tela inicial - veja a figura acima.

Para gerar senha de acesso, clique na opção “Esqueci minha senha” da tela inicial. Preencha os dados solicitados.
Identidade Funcional - ID, sem o vínculo (não digite /01 ou /02 etc.)
CPF, somente dígitos, não insira traço ou barra
Data de Nascimento, digitando também as barras
número do Banco, com três dígitos (Banrisul é 041)
número da Agência, com quatro dígitos
Veja, no exemplo abaixo, como fazer o preenchimento.

(endereço: https://secweb.procergs.com.br/rheportal/gerasenha.jsp)

Veja como preencher

Informe os seguintes dados:

Somente o ID, sem o vínculo!

Identidade Funcional:

CPF: somente os dígitos!

CPF:

12345678901
01/01/1999

Data Nascimento: (dd/mm/aaaa)
Banco/Agência: (ex.: 041 / 0040)

3367555

/

041

/

0100

Em caso de sucesso, será exibida, na tela, uma mensagem de resposta semelhante à que segue:
(Resposta do RHE)
“Nova senha gerada e enviada para <seu endereço de e-mail previamente cadastrado>”
Atenção! Sua senha será então enviada, automaticamente, para o endereço de e-mail cadastrado no Sistema RHE. Aguarde
alguns minutos, pois não é instantâneo.

Se o sistema insistir na mensagem “Dados não conferem”, não desista, revise os dados e tente novamente, ou consulte o
DRH pelo e-mail drhportalrhe@tj.rs.gov.br.
Magistrados e servidores ativos recebem a senha em seu endereço eletrônico funcional pessoal (e-mail do TJ), já
cadastrado no RHE, salvo exceções.
Magistrados e servidores inativos - Para a senha de acesso ao Portal ser gerada, é indispensável haver um endereço
eletrônico (e-mail) cadastrado no Sistema RHE. Em caso de dúvida quanto ao e-mail cadastrado, contate o Departamento de
Recursos Humanos através do e-mail drhportalrhe@tj.rs.gov.br.

