Subscrição na API e-Consignado – v1.3

Cadastrar usuário (pessoa física) para subscrição na API eConsignado

1. Enviar e-mail para atend.consignadoapi@dataprev.gov.br com os campos abaixo preenchidos:
Nome Completo:
E-mail Corporativo:
CPF:
Telefone:
Nome da Instituição Financeira:
CBC da Instituição Financeira:

Definir/Alterar a senha do usuário

1. Acessar o endereço: https://correio.dataprev.gov.br/troca-senha
2. Para primeiro acesso, clicar no link:
Esqueceu a senha? Primeiro acesso? Recupere sua senha através do e-mail
3. Informar o e-mail corporativo cadastrado para o usuário (o e-mail particular é o mesmo e-mail
corporativo).

Realizar a subscrição na API eConsignado

Em ambiente de homologação
1. Acessar as lojas disponíveis: https://homol-store.dataprev.gov.br/store/
1.1. Acessar a loja cabon.super: https://homol-store.dataprev.gov.br/store/?
tenant=carbon.super
2. Efetuar o login usando, como username, o CPF + @carbon.super: <cpf>@carbon.super.
3. Selecionar a API eConsignado.
Em ambiente de produção
1. Acessar as lojas disponíveis: https://store.dataprev.gov.br/
2. Efetuar o login usando, como username, o CPF.
3. Selecionar a API eConsignado.
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4. Selecionar em “Aplicações” o item “Nova aplicação...”

As aplicações devem seguir o seguinte padrão de nome: EC_<<nome_aplicação>>, como exemplo:
EC_Banco_XYZ.
5. Na tela de “Adicionar Aplicação”, informar o “Nome” e selecionar “Adicionar”.

6. Retornar à página principal da API.
7. Selecionar em Aplicações o item da aplicação criada e em Planos a opção “IF-ConsignadoINSS” e depois Subscrever. O sistema vai confirmar que a subscrição foi realizada com sucesso.
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Gerar chave da aplicação
1. Realizar o login e acessar a API eConsignado.
2. A partir do menu de Aplicações, selecionar a aplicação criada. Será apresentada a tela com as
abas Detalhes, Chaves de Produção, Chaves de Sandbox e Subscrições desta aplicação.
3. Selecionar o menu de “Chaves de Produção” e em seguida “Gerar Chaves”

4. O sistema apresentará as chaves e os comandos para geração do token de acesso, o qual
deverá ser utilizado em conjunto com o certificado digital para acessar as operações da API.
Importante: clicar no botão “Mostrar chaves” para ver o comando pronto a ser utilizado
na obtenção do token de acesso.
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