
Informativo sobre o CadÚnico 
elaborado pelo coletivo de 
assistentes sociais.

Diante do contexto de pandemia de COVID-19, 

os editais que regulamentam o acesso aos 

auxílios financeiros da Política de Assistência 

Estudantil do IF Baiano estão utilizando como

pré-requisito para participação nos processos

seletivos a inscrição no CadÚnico. Mas, afinal, 

o que é o  CadÚnico? 



Passe para o lado, 
que te explicaremos...



Cadastro
Único
É um instrumento de identificação e 

caracterização socioeconômica das 

famílias brasileiras  de baixa renda. 



Para que 
serve?
O CadÚnico é utilizado para a seleção e 

inclusão de famílias em programas sociais 

do Governo Federal, tais como: Bolsa Família, 

Benefício de Prestação Continuada BPC/LOAS 

e outros serviços socioassistenciais. 



Onde me inscrever 
no CadÚnico?
A inscrição do CadÚnico pode ser realizada no 

Centro de Referência de Assistência Social 

(CRAS). Procure o mais próximo da sua casa e 

se informe sobre como se cadastrar, bem 

como sobre quais direitos será possível 

acessar.



Já tenho inscrição no 
CadÚnico/ Não sei se tenho 
essa inscrição. O que fazer?

Acesse o site:                        .

https://meucadunico.cidadania.gov.br/meu_cadunico/  

e  preencha os dados. Caso as informações 

estejam corretas e exista a inscrição você 

será direcionado(a) para a página onde estão 

as informações do  CadÚnico da sua família.



O que é 
CadÚnico?

Passe para o lado, 
que te explicaremos...

Passe para o lado, 
que te explicaremos...

Como acessar
o CadÚnico?



Passo a passo para acessar o 
cadúnico e obter o comprovante
1º passo - Acesse o site:                                  . 
https://meucadunico.cidadania.gov.br/meu_cadunico/ 
Para consultar preencha os dados solicitados na área 
“BUSCA POR NOME”. Os dados digitados devem estar 
iguais aos dados registrados no Cadastro Único para 
que a pessoa seja localizada



O sistema exibirá os dados registrados no Cadastro Único!
2º passo: Clique em emitir.



3º passo  –  Clique na imagem da pequena impressora 
na última coluna AÇÃO, para obter o Comprovante de 
Cadastramento.

Após clicar na impressora, salve o comprovante. 
Este deverá ser anexado à sua inscrição.



Documento modelo.
DOCUMENTO MODELO



Observações importantes:

BRASIL MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL E AGRÁRIO. 

Manual de uso disponível em:
h�ps://meucadunico.cidadania.gov.br/meu_cadunico/

● Pessoas cadastradas há menos de 45 dias da con- 
sulta não vão ser localizadas, pois a informação de 
seu cadastro ainda não estará disponível no site 
Consulta Cidadão.                     .

● Solicite ao entrevistador responsável a folha 
resumo do cadastro, na qual contém as mesmas 
informações ob�das nesta consulta.


