Você é segurado/pensionista do FUMPRES?
Se sim, siga os passos abaixo para realizar a prova de
vida.

1

Localize a loja de aplicativos do seu celular:

2

Procure pelo aplicativo MeuRPPS

3

Ao acessar o aplicativo, clique em
Não sou cadastrado.
Será necessário informar o CPF,
data de nascimento, senha e
confirmação da senha criada.

4

Após a realização do cadastro, entre no aplicativo e
clique em Prova de Vida.

ATENÇÃO: A PROVA DE VIDA É OBRIGATÓRIA PARA
MANUTENÇÃO DO SEU BENEFÍCIO. REALIZE SUA
PROVA DE VIDA DO DIA 07/06/2021 A 07/07/2021

5

Ao acessar a Prova de Vida, será necessário tirar foto do
documento de identificação.

Serão aceitos como documento de identificação:
Carteira de Identidade (Registro Geral de Identidade
Civil - RG), com expedição de até 10 (dez) anos;
Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e Carteira de
Entidade de Classe (OAB, CRM, CRP, CRC, entre
outras), dentro da validade, em perfeito estado de
conservação e com informação do número do CPF.
Ao selecionar o tipo de documento, escolha
DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO OFICIAL COM
FOTO - FRENTE e tire foto ou busque na galeria de
fotos a foto de frente do documento.
Depois selecione DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO
OFICIAL COM FOTO - VERSO e tire foto ou busque na
galeria de fotos a foto do verso do documento.

Os documentos
conforme imagem.

serão

mostrados

6

Após envio do documento de identificação (frente e
verso) será necessário acenar para a câmera e
aguardar até que o aplicativo solicite uma foto
normal e logo depois uma foto sorrindo.

OBSERVAÇÃO: A foto deve ser tirada SEM
acessórios (chapéu, boné, óculos...)

7

8

Preencha os dados solicitados conforme imagem
abaixo para finalizar

Após enviado os dados, será exibido o status da sua
prova de vida. Se estiver em análise (imagem
abaixo), em até 72 horas você poderá conferir uma
atualização pelo próprio aplicativo.

Se após 72 horas sua Prova de Vida não for
validada, no status constará as orientações de
como prosseguir para validação.

