
O Sistema eConsig 

O Sistema eConsig - Sistema Digital de 

Consignações - foi desenvolvido para 

revolucionar o processo operacional de 

consignações. 

Utiliza a tecnologia da internet proporcionando 

operações de Consignações on-line de forma 

segura e ágil aos seus usuários (Consignantes, 

Consignatárias e Servidores ou Empregados). 

Atende órgãos públicos e empresas privadas. 

(31) 3194 - 7700 

Sistema eConsig 

Portal do Usuário Servidor 

A Zetrasoft 

A ZetraSoft é uma empresa que desenvolve 

softwares, com sede em Belo Horizonte, atuando 

no segmento financeiro desde 1992 e dentro do 

segmento e-business desde 1998. 

Mantém com seus clientes uma constante relação 

de parceria e interação, e possui uma equipe 

altamente capacitada para desenvolver e 

aperfeiçoar seus produtos, explorando todas as 

potencialidades da web. 

SEDE 
Rua Pernambuco, 1077 - 7º Andar - Funcionários 

CEP.: 30130-151 - Belo Horizonte - MG 
Tel.: (31) 3194-7700 - Fax.: (31) 3194-7724 

Ouvidoria: ouvidoria@zetrasoft.com.br 

DIRETORIA COMERCIAL 
Av. Roque Petroni Júnior, 1089 - Sls.: 402/404 - Morumbi - 

CEP.: 04707-900 - São Paulo - SP
Tel.: (11) 5181-7095 



ACESSO AO PORTAL DO SERVIDOR 

O endereço de acesso ao sistema eConsig é 
www2.econsig.com.br/maua/login/login_servidor.jsp 

Os Servidores, quando necessário, deverão 
retirar a primeira Senha de acesso ao Portal do 
Servidor no Departamento de Recursos 
Humanos. 

Tela Inicial do Sistema: 

Como recuperar a senha de acesso ao 
Sistema: 
Caso o Servidor tenha esquecido ou perdido sua 
Senha de acesso, para recuperá-la deverá ir até 
o Departamento de Recursos Humanos e 
solicitar uma nova senha de acesso. 

PÁGINA INICIAL 

Como Simular e Solicitar Empréstimo: 
Acesse o menu “Página Inicial”. Escolha o serviço 
desejado e clique no ícone correspondente. 

Guia de Consulta Rápida 

- Portal do Usuário Servidor - 

Na tela seguinte você poderá visualizar sua Margem 
Disponível. Preencha o campo Valor de Parcela ou Valor 
Solicitado de Empréstimo, selecione a quantidade de 
parcelas desejada e clique no botão . 

Através do resultado da simulação, escolha a melhor 
classificação do CET (Custo Efetivo Total) cadastrado 
para solicitar o Empréstimo ou o Banco de sua 
preferência. 

Revise os valores, e caso tenha na tela seus dados 
pessoais disponíveis, os atualize e clique em . 

Será gerado a ADE - Autorização de Desconto - do 
Empréstimo. Esta autorização deverá ser impressa e 
levada pessoalmente ao Banco ou solicitar que o 
Banco imprima a 2ª via. Você deverá assiná-la 
somente perante o Gerente para concretizar o 
Empréstimo. 

CONSULTAR MARGEM E CONSIGNAÇÕES 

Acessar o menu “Consignações” para consultar a 
margem disponível e as consignações efetuadas. 

Clicando no ícone o usuário poderá consultar dados 
de suas consignações, reimprimir a Autorização de 
Desconto clicando no ícone ,  bem como solicitar o 
saldo devedor para informação ou para quitação 
clicando no ícone . 

COMO CONSULTAR CONTRACHEQUE 

Após acessar o Sistema, já na tela inicial, basta clicar 
no ícone           para ter acesso ao seu contracheque.
 

Na tela seguinte, aparecerá o campo referente ao 
Período, onde você poderá navegar entre os 
contracheques que serão visualizados abaixo.

Selecionar o 
Órgão, digitar 
a Matrícula, 
Senha e o 
Código gerado 
pelo sistema. 

Figura 01 

Preencha os campos 
conforme ilustrado abaixo 
e clique em OK. 
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