INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO
DO FORMULÁRIO DE
RECADASTRAMENTO
VIA SITE
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Participante,
Faça o seu recadastramento e atualize seu cadastro
diretamente pelo SITE DO NUCLEOS.
O recadastramento, além de ser uma exigência legal
prevista na Instrução Previc nº 18, de 24 de dezembro de
2014, é um procedimento indispensável para o Nucleos,
uma vez que permite a manutenção dos dados atualizados para a avaliação atuarial realizada anualmente, bem
como a comunicação eficiente com os participantes.

Para realizar o Recadastramento via Site será necessário:
1. Estar de posse do número do CPF;
2. Lembrar a senha cadastrada no Autoatendimento do site do Nucleos; caso não
lembre a senha, o participante deverá gerar uma nova senha por meio do botão
“Esqueci minha senha”. Se não tiver nenhum e-mail cadastro será necessário entrar em contato com o Atendimento do Instituto por telefone ou e-mail.

Confira o passo a passo:
1º passo: Acessar www.nucleos.com.br e clicar em seu
Plano Básico de Benefícios (PBB) ou Plano de Contribuição Definida (CD);

2

2º passo:
Realizar o login por meio do número do CPF e senha cadastrada. Em seguida
clique no botão “OK’:

Caso não possua uma senha, será necessário clicar no ícone “Não possuo senha
de acesso”. Será preciso confirmar o e-mail cadastrado; logo em seguida será
enviado uma nova senha para este e-mail. Confira abaixo:

Caso não possua e-mail cadastrado, será necessário entrar em contato com o
Atendimento do Nucleos, via e-mail (atendimento@nucleos.com.br) ou pelos
telefones 0800-024-1997 / 21 2173-1410 / 21 2173-1492 / 21 2173-1493. Por meio do
botão “Esqueci minha senha” é possível alterar a senha do cadastro. É necessário preencher as informações solicitadas, como data de nascimento e CPF,
conforme abaixo:
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Para finalizar e alterar a senha é necessário clicar em confirmar.
2º passo:
Para prosseguir com o recadastramento, o participante deverá clicar em
“Preencher Formulário”, conforme imagem abaixo:

Você será direcionado automaticamente para o formulário de recadastramento.
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Modelo de formulário a preencher pelo Autoatendimento:

1º

2º
3º

4º
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Caso precise incluir novos dados de beneficiários, é necessário clicar no Botão
“+ – Incluir Beneficiário”, conforme imagem acima.
Orientação para o preenchimento de cada item do Formulário de Recadastramento:

1º

Preenchimento do 1º item – Verificar os dados que estão no formulário. Se houver alguma mudança, preencher com os dados corretos somente onde houve
alteração.

2º

Preenchimento do 2º item – Você é reportavél a FATCA? Para responder esta
pergunta você deverá ler o “Anexo I”.

3º

Preenchimento do 3º item – Declaração de Pessoa Politicamente Exposta. Caso não
seja uma pessoa politicamente exposta, favor marcar a opção “Não Exposta”.

4º

Preenchimento do 4º item – Beneficiários Previdenciários (reconhecidos pelo
INSS). Caso não possua, favor marcar a opção “Não possuo beneficiários”.
Para finalizar o recadastramento é preciso clicar em confirmar. Caso, queira retornar para o preenchimento é só clicar na seta. Confira:

Para maiores informações, entrar em contato com os números abaixo:
· Telefones:
(21) 2173-1410; (21) 2173-1492; (21) 2173-1493 / 0800-0241997.
· Horário de Atendimento:
8 às 17 horas (de segunda a sexta)
· Site:
www.nucleos.com.br
· E-mail:
atendimento@nucleos.com.br

Endereço do Nucleos:
Av. República do Chile, 230, 15º andar – Centro - Rio de Janeiro – CEP 20031-919
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