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Na primeira fase do cadastro, deverão ser inseridas 
informações a respeito do proponente tais como: 
Dados Pessoais; Documento de identificação; Selfie;

Após baixar e instalar o aplicativo, o proponente 
deverá clicar no ícone “Abrir Conta” para abrir o 
aplicativo. Pessoas que já possuem o app Sicoob 
baixado será necessário clicar em “Gerenciar Contas” 
e no ícone “Abrir Conta”.

Em seguida, ao clicar no botão “Abrir Conta”, o 
proponente deverá escolher o perfil “Conta Pessoal 
PF” ou “Conta Empresarial – MEI”.



O usuário poderá visualizar as informações ou clicar “Abrir Conta” para iniciar o cadastro.

- Ao clicar em “Saiba Mais” o proponente será direcionado para o site oficial do Sicoob.

- Ao clicar em “Precisa de Ajuda? ” O proponente será direcionado para falar com a Alice 
(assistente virtual do Sicoob).

- Ao clicar em “Abrir Conta” o proponente é direcionado direito para o início do cadastro.



Após selecionar o perfil desejado, o proponente 
deverá preencher os dados iniciais, conforme o perfil 
selecionado.

A qualquer momento, ao clicar no canto superior 
direito, o proponente pode acessar a Alice.

CPF: deverá informar o número do CPF. 

E-mail: deverá informar 
o e-mail do interessado. 

Celular: deverá informar 
o celular do interessado.



Será enviado por SMS no telefone informado, o código 
de ativação com 04 (quatro) dígitos numéricos. Na 
sequência clicar no botão CONTINUAR.

Endereço: Ao informar o 
CEP, serão apresentados 
os campos “Endereço”, 
“Bairro”, “Cidade”, “UF” 
e Tipo de Logradouro”, 
que serão preenchidos 
automaticamente, 
conforme o CEP informado 
na tela inicial.



Código de indicação: Caso 
proponente tenha um código 
de indicação, basta informar 
no campo “Digite o seu 
código” e clicar no botão 
“Continuar”. 

Em seguida, o proponente 
deverá preencher as 
informações ao lado.



Em seguida, o proponente 
deverá preencher as 
seguintes informações:

Na sequência será apresentada uma tela com 
orientações para o envio do documento de 
identificação cujos dados foram informados na tela 
anterior.

Após ler as orientações, o proponente deverá clicar 
no botão CONTINUAR.



O proponente deverá 
enviar a frente e o verso do 
documento (não poderá ser 
enviado aberto).

Após enviar à frente do 
documento de identificação, 
para continuar, o proponente 
deverá clicar no botão “Foto 
Verso”. Caso a foto não tenha 
ficado boa, o proponente 
pode clicar na figura 
representada por uma câmara 
para tirar ou foto.

Após enviar o verso do 
documento de identificação, 
para dar sequência o 
proponente deverá clicar no 
botão CONTINUAR. Caso a 
foto não tenha ficado boa, o 
proponente pode clicar na 
figura representada por uma 
câmara para tirar ou foto.



Em seguida, o proponente deverá preencher as 
seguintes informações:

Na sequência será apresentada uma tela com 
orientações para o envio da selfie.





Para finalizar a 1° fase, será apresentada uma tela 
informando que o cadastro será analisado.



A segunda fase é a mesma para Pessoa Física e Jurídica. A segunda é a fase que o 
proponente cria suas senhas de acesso ao app Sicoob (8 dígitos) e do cartão/transação (4 
dígitos), seleciona o pacote de serviços e dá o aceite na proposta de admissão.



Cadastrar senha de acesso ao 
app Sicoob.

Cadastrar Senha do Cartão:

Proposta de Admissão.

Dados da Conta.



Identificação do depósito da cota capital de ingresso:
Ao clicar em “Acessar o app”, o proponente já pode 
navegar e transacionar no app Sicoob.

Aproveite e já baixe
o App Sicoob:

Android IOS

https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.sicoobnet&hl=pt_BR&gl=US
https://apps.apple.com/br/app/sicoob/id416696406

