
VALIDAÇÃO CADASTRAL DE EQUIPE PELO LÍDER – SOU 

GOV.BR 

 

O líder deve verificar a situação da validação cadastral da composição do quadro de pessoal da 

sua unidade (UORG) e das chefias subordinadas, caso existam, conforme Portaria 

SGP/SEDGG/ME nº 1455 de 16 de fevereiro de 2022. 

 
É importante ressaltar que a utilização deste canal será apenas para validação e correção. 

Solicitações de movimentações devem ser realizadas conforme procedimentos específicos do 

órgão. 
 

A atualização cadastral será feita exclusivamente pelo SouGov, via aplicativo ou pela 

web (https://sougov.economia.gov.br/sougov/). 
 

Caso seja o seu primeiro acesso, será necessário dar ciência ao "Termo de Uso" para a utilização 

de alguns serviços oferecidos. Após ciência, você será direcionado ao ambiente de Validação 

Cadastral de sua equipe: 

 

 

https://sougov.economia.gov.br/sougov/


Se você já utiliza o SouGov, automaticamente, será direcionado para a tela de Validação 

Cadastral. 

 
Veja o passo a passo de como ficou fácil fazer a atualização cadastral de sua equipe: 

1º) acesse o Sougov; 

2º) clique em "Realizar a Validação Cadastral":     

 

 

3º) agora é só começar a validação, selecione o botão "Iniciar Validação" e, em 

seguida, "Realizar a Validação da Equipe": 



Observação: caso deseje continuar depois, a validação cadastral ficará pendente. Se quiser 

realizar a validação dentro de 24 horas após confirmar que deseja continuar depois, você deve 

acessar o menu para continuar o procedimento de validação cadastral. Após 24 horas,  
automaticamente, será direcionado para a tela de Atualização Cadastral. 

 

 



      

     



  

4º) pesquise sua Equipe e verifique se está correta. Em caso afirmativo, selecione "Confirmar 

Equipe", caso contrário escolha "Solicitar Correção nos Integrante da Equipe": 



  



     

5º) será apresentado um termo de concordância: 



 

6º) Pronto! A validação da cadastral de sua Equipe está finalizada:  



  

2º) clique nos três traços localizados na parte superior esquerda para ter acesso ao status de 
Validação Cadastral de sua Equipe: 



  



         

Vídeo – Validação Cadastral da Equipe pelo Líder – SOU GOV.BR: 

https://www.youtube.com/watch?v=_K2ZPK7vyLY&t=76s.  

Fale Conosco – SOU GOV.BR: https://www.gov.br/servidor/pt-br. 

https://www.youtube.com/watch?v=_K2ZPK7vyLY&t=76s
https://www.gov.br/servidor/pt-br

