COMO ACESSAR A FOLHA DE PAGAMENTO

Digite o link abaixo em um navegador de Internet (Firefox Chrome – Internet Explorer).

http://www.pontagrossa.pr.gov.br/amtt
Dentro

do

site,

localize

as

seguintes

informações:

Leia as informações contidas ali e clique no link para efetuar o
cadastro. Sem esse cadastro não é possível acessar a folha de
pagamento.
Clique em CADASTRE-SE.
Quando acessar o link, aparecerá a seguinte tela, onde você
deverá preencher os seguintes campos:

CPF (usuário de conexão) – SENHA DE ACESSO – NOME
COMPLETO – DATA DE NASCIMENTO – NÚMERO DE
CELULAR – NOME DO LOCAL DE TRABALHO – ESTADO –
CIDADE – DIGITAR OS CARACTERES ESPECIAIS QUE
IRÃO APARECER NA SUA TELA (eles são diferentes para
cada acesso ao site). Após isso, clicar em CRIAR CONTA.

Após clicar em CRIAR CONTA, aparecerá a tela abaixo.
Você irá até seu e-mail que usou no cadastro e clicar no
link CONFIRMO MEU CADASTRO para validar seu e-mail.

Após validar o e-mail, você irá clicar no outro link
disponível no site da Prefeitura:

Vai abrir a seguinte tela, onde você deverá informar seu
CPF e senha cadastrados.

Após clicar em ENTRAR, aparecerá a tela a seguir, onde
você deverá informar o código que você recebeu por
mensagem (SMS) no seu celular. Clique em Validar.

Seu celular será validado e aparecerá uma tela solicitando
que você digite um TOKEN para permissão de acesso.

Esse token é único e será entregue pelo setor de RH. Digite
o token e clique em VALIDAR.
Feito isso, seu acesso já está disponível a FOLHA DE
PAGAMENTO. Nos próximos acessos, basta informar seu
CPF e SENHA que conseguirá acessar seus holerites.

DÚVIDAS:
Entrar em contato com o setor de RH ou com o setor de
Informática.
Atenciosamente,

Milena de Campos Mello
Setor de Informática da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte

