
Como obter o CNIS



Acesse

http://meu.inss.gov.br

Passo 1



No menu à esquerda, 
clique em “Extrato 

Previdenciário (CNIS)”

Passo 2



Passo 3

Clique em
“Fazer login”



Abrirá a tela do cidadão.br

Caso você já tenha cadastro, insira o número 
do seu CPF e sua senha

Em seguida, marque o campo “Não sou um 
robô” e clique em “Entrar”. Se esqueceu sua 

senha, clique em “Esqueci a Senha”

Se este é seu primeiro acesso, clique em 
“Cadastre-se”

Passo 4



Passo 5

Como este serviço precisa de 
autenticação, será necessário fazer 

um cadastro

Você terá de fornecer informações 
pessoais, como CPF, data de 

nascimento 
e nome da sua mãe



Após preencher os dados solicitados, 
você precisará responder algumas 

perguntas sobre as empresas em que 
trabalhou e sua contribuição 

previdenciária

Em cada uma das telas, marque a opção 
correta e clique em próxima

Isso é um mecanismo de segurança para 
confirmar a sua identidade

Passo 6



Depois de responder todas as 
perguntas, você receberá um 

código de acesso 

Anote este número. Ele é sua 
primeira senha

Passo 7



Agora, clique em “Meu INSS” 
para voltar à tela inicial do 

portal. Acesse “Entrar” no alto 
da página e, em seguida, em 

“Login”  

Passo 8



Informe o número do seu 
CPF e em senha, digite o 

código de acesso que você 
acabou de anotar 

Clique em “Não sou um robô” 
e, em seguida, em “Entrar”

Passo 9

00.000.000-00



00.000.000-00

Abrirá uma tela para redefinir uma nova 

senha. Em “Senha atual”, digite novamente o 
código de acesso gerado anteriormente. 

Preencha a nova senha, que deve ter ao 
menos 9 dígitos, sendo uma letra maiúscula, 
uma minúscula, um número e um caractere 

especial, como @, * ou #

No campo abaixo, repita a nova senha. 
Depois, clique em “Alterar senha”

Passo 10



Passo 11

Após a alteração da sua senha, 
aparecerá a tela ao lado. Você 
deverá autorizar o acesso do 

“Meu INSS” a informações sobre 
CPF, NIT e nome completo

Clique em “Autorizo”



Pronto, você já está logado

Agora, escolha a opção 
“Extrato Previdenciário”,

no menu do lado esquerdo

Passo 12



Para acessar seu 
extrato de contribuições 
previdenciárias, clique 

sobre seu número
de PIS ou NIT

Passo 13



Passo 14

Clique em
“Imprimir”



Salve o documento 
em seu computador

Passo 15



Em caso de dúvidas sobre como 
obter o CNIS, ligue para a Central 
de Atendimento do INSS pelo 
telefone 135 de segunda a sábado 
das 7h às 22h 


