CENTRO DE PAGAMENTO DO EXÉRCITO
TUTORIAL ESQUECI A SENHA

COMO RECUPERAR A SENHA DO CONTRACHEQUE NO
SÍTIO DO CPEx NA INTERNET
1º passo. Acessar a página do CPEx: https://cpex.eb.mil.br
2º passo. Clique em “Esqueci a senha” na área de “Acesso às informações pessoais”, na página inicial;.

CLIQUE AQUI

3º passo. Na tela seguinte, entre com os dados solicitados e clique em ENVIAR (uma vez apenas).

Obs.: Espere até aparecer uma mensagem informando que um e-mail com instruções para cadastrar uma nova
senha foi enviado.
4º passo. A mensagem mostrará uma parte do email cadastrado. Vá até ele para confirmar o recebimento de uma
senha provisória.

Obs.: Caso não seja o e-mail atual, entre em contato com o Fale Conosco do CPEx solicitando o recadastramento
de um novo e-mail.
5º passo. Vá até a CAIXA DE ENTRADA do seu e-mail para verificar se chegou a mensagem do CPEx com o seguinte
formato:

Obs.: Se após alguns minutos não tiver chegado nenhuma mensagem na caixa de entrada, verifique na CAIXA DE
SPAM. Após localizar a mensagem siga as orientações para cadastrar uma nova senha.

6º passo. Vá até a área de “Acesso às informações pessoais” e digite seus dados utilizando como senha a senha
provisória recebida em seu e-mail.

Senha Provisória

7º passo. Digite sua nova senha. Lembre-se que sua senha atual é a senha provisória recebida em seu e-mail.
Clique em salvar.

8º passo. Na tela seguinte, verifique e atualize seus dados. É obrigatório cadastrar um e-mail.

9º passo. Clique em salvar e acesse suas informações.
Obs.: Manter seus dados atualizados é fundamental para recuperar sua senha em caso de esquecimento. Caso
tenha dificuldade na recuperação da senha, entre em contato com o Fale Conosco do CPEx.
Os e-mails do UOL, Bol, Terra, Zipmail ou R7, não recebem e-mail de recuperação de senha por meio da opção
"Esqueci a Senha". Isso porque estes provedores de e-mail possuem proteção contra envio de mensagens
automáticas.

