


O que é e para o que serve? 

• Ferramenta que identifica e caracteriza o conjunto 

familiar, sendo utilizado para inclusão nos programas 

sociais do governo federal. 

 

• Também pode ser utilizado para a seleção de 

beneficiários de programas ofertados pelos governos 

estaduais e municipais. Por isso, ele  funciona como 

uma porta de entrada para as famílias acessarem 

diversas políticas públicas. 



Dados Cadastrais 

Famílias inscritas:  

31.216 famílias mês referência:  Abril/2017 

Fonte: MDSA 

 

Média de atendimentos/mês: 1000 

Numero de estagiários:  20 

Numero de servidores: 7 

 



Quem pode se cadastrar? 

• Famílias com renda mensal de até meio salário mínimo por 

pessoa; 

• Famílias com renda mensal total de até três salários 

mínimos; ou 

• Famílias com renda maior que três salários mínimos, desde 

que o cadastramento esteja vinculado à inclusão   em 

programas sociais nas três esferas do governo.  

 

• Pessoas que moram sozinhas podem ser cadastradas.        

Elas constituem as chamadas famílias unipessoais. 

. 



Como se cadastrar? 

Elege-se uma pessoa, chamada de Responsável pela Unidade Familiar 

(RF) —  deve ter pelo menos 16 anos e, preferencialmente, ser mulher.  

• Irá garantir que as informações prestadas são verdadeiras;  

• manter o cadastro atualizado ( por regra deve-se fazê-lo a cada 2 

anos, porem o governo estadual adotou a medida anual). 

O RF deve procurar o setor responsável pelo Cadastro Único na cidade em 

que mora. Se não souber onde fica o local de cadastramento, pode buscar 

essa orientação no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) mais 

próximo de sua casa. Em muitas localidades, o próprio Cras realiza o 

cadastramento das famílias. 



Como se cadastrar? 
A partir do momento em que a família estiver cadastrada, sempre 

que houver alguma mudança em sua situação, é necessário atualizar 

as informações. Veja alguns exemplos de alterações que devem ser 

comunicadas: 

• nascimento ou morte de alguém na família; 

• saída de um integrante para outra casa; 

• mudança de endereço; 

• entrada das crianças na escola ou transferência de escola;  

• aumento ou diminuição da renda, entre outros.  

 



Documentos 
ORIGINAIS de TODOS que moram na casa 

• Identidade e CPF (de todos que tiverem); 

• Certidão de Nascimento ou Casamento (de todos); 

• Titulo de eleitor (de todos que tiverem); 

• Carteira de trabalho (de todos que tiverem); 

• Comprovante de renda (ultimo holerite, extrato de aposentadoria 

ou beneficio do INSS – auxilio doença/seguro desemprego); 

• Comprovante de residência atual (agua ou luz); 

• Declaração de matricula e frequência escolar atualizada – Ensino 

Fundamental e Médio (de quem estiver estudando); 

• Termo de guarda/tutela ou curatela (quando for o caso). 



Programas Sociais 
• Programa Bolsa Família;  

• Tarifa Social de Energia Elétrica; 

• Programa Minha Casa Minha Vida; 

• Carteira do Idoso; 

• Aposentadoria para Pessoas de Baixa Renda/Segurado facultativo; 

• Telefone Popular; 

• Isenção de Pagamento de Taxa de Inscrição em Concursos 

Públicos; 

• Programa Nacional de Reforma Agrária; 

 



Programas Sociais 
• Programa Nacional de Crédito Fundiário (cresol); 

• Serviços Assistenciais; 

• Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti); 

• Pronatec; 

• Id jovem ; 

• Isenção de Pagamento de Taxa de Inscrição do Enem; 

• Isenção de Pagamento de Taxa de Inscrição Unioeste; 

• Programa leite das crianças. 

• Família Paranaense 



Rua Rio de Janeiro, 3118 - Próximo à Rodoviária. 

Telefone:  (45) 3902-2708 

Horário de Atendimento: das 8h às 16h30 

 



Rotina dos 

Estagiários 



Recepção 

• Triagem/orientação 

• Consulta SIBEC/SICON 

• Carteira do idoso 

• Agendamento 

• Entrega folha resumo 

• Guia vai e vem 

• Solicitação CAD/Domi 

 



Telefone 

• Agendamento  

• Consulta benefício 

• Confirmação de agenda 

• Solicitação CAD/Domi 

 

 



Atendimento  

• Entrevista / Orientação 

1. Características 
domiciliares 

2. Composição familiar 

3. Renda   

 

 

4. Socioeconômico 

5. Escolaridade 

6. Autodeclaratória 

 



 



Descentralização do CadÚnico 



CRAS Interlagos 



CRAS Cascavel Velho 



CRAS XIV de Novembro 



Mutirões de Atualizações 







OBRIGADA!!! 

 Equipe CadÚnico/2017 


