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Guia - passo a passo para se cadastrar
para receber auxílio emergencial
Trabalhadores informais e autônomos podem solicitar o auxílio emergencial de
R$ 600 mensais devido a pandemia do Coronavírus.
O cadastro pode ser feito por site ou por aplicativo.
Dúvidas poderão ser respondidas pelo telefone 111.
O Centro de Referência e Atendimento para Imigrantes (CRAI) está à disposição
para esclarecer dúvidas de imigrantes, pelos telefones 2361-3780 e 2361-5069
ou WhatsApp 98555-0981 e 98555-0218.

Veja abaixo o passo a passo do cadastro:
• Baixe gratuitamente o aplicativo Caixa Auxílio Emergencial
(disponível para sistema Android e iOS);
• Ou acesse o site lançado pela Caixa.
As operadoras de celular estão disponibilizando o aplicativo Auxílio Emergencial
para download e navegação gratuitos, assim é possível baixar no seu celular
gratuitamente.
Se você já recebe Bolsa Família ou está cadastrado no CadÚnico, você receberá
o benefício automaticamente. Não é preciso fazer um novo cadastro. Consulte se
você está cadastrado em:
https://meucadunico.cidadania.gov.br/meu_cadunico/
É preciso estar inscrito no CPF para se inscrever. Caso não esteja, você pode
solicitar sua inscrição por e-mail. Veja como clicando aqui.
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Passo a passo para fazer o
cadastro pelo site
1 - Acesse o site auxilio.caixa.gov.br/ e clique em “Realize sua solicitação”.

2 - O site mostrará todos os critérios para pedir o auxílio. Você pode consultá-los
traduzidos em: <bit.ly/inforendaimigrante>
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3 - Clique nas duas caixinhas para declarar que você se enquadra nos
requisitos e para autorizar o uso de seus dados. Depois clique em “tenho
os requisitos, quero continuar”.

4 - Preencha os seus dados (em ordem: nome, CPF, data de nascimento
e nome da mãe). Clique na caixinha ao lado de “não sou um robô” e
depois em “continuar”.

5 - Para receber um código de
verificação, informe seu número
de celular e a operadora.
Clique em “continuar”
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6 - Informe o código recebido
via mensagem de texto no seu
celular. Clique em “continuar”

7 - Agora você precisará completar o cadastro com mais informações
pessoais, na seguinte ordem:
• “quanto costumava ganhar, em média, por mês”,
antes da crise do coronavírus;
• “qual sua atividade profissional” - as opções são:
○ “Agricultura e Pecuária;

○ “Extrativismo/Pesca”;
○ “Comércio”;
○ “Produção de Mercadorias”;
○ “Prestação de serviços”;
○ “Trabalho Doméstico”;
○ “Outros”.

Clique em “continuar”.
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8 - Agora, você precisa informar a quantidade de pessoas que moram
com você, e possuam CPF, incluindo você.
Depois, clique em “Adicionar membro da família” e inclua dados sobre
todas elas. Será necessário informar:
• Relação de parentesco - as opções são:

○ Cônjuge;
○ Filho(a);

○ Enteado(a);
○ Neto(a) ou bisneto(a);
○ Pai ou mãe; Sogro(a);
○ Irmão ou irmã;
○ Genro ou nora;
○ Outro;
○ Não parente.

• CPF

• Data de nascimento de cada pessoa.

Se você for mulher, mãe e chefe de família, marque a opção “Caso seja
mulher e chefe de família, única responsável pelo sustento de todos os
membros, marque a opção.” poderá receber duas cotas (R$ 1.200,00).
Para isso, é importante que as crianças tenham CPF. Caso elas não
possuam você pode solicitar sua inscrição por e-mail para Receita
Federal (para mais informações, acesse: bit.ly/inforendaimigrante).
Se a quantidade de membros for diferente do número de pessoas
incluídas, aparecerá a mensagem: “Atenção: por favor, preencha todos
os campos corretamente”.
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9 - Agora, você precisará informar o endereço de residência da sua
família.
•
•
•
•
•
•
•

CEP
UF (Estado de residência)
Cidade
Endereço
Nº
Complemento (opcional)
Bairro

Clique em “continuar”.

10 - Escolha se deseja receber o auxílio em uma conta bancária que
você já tem e que está no seu CPF (opção da esquerda) ou se prefere
abrir uma poupança digital na Caixa (opção da direita).
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11 - Se escolher abrir uma poupança digital, será necessário informar o
documento de identificação (RG) ou número da Habilitação (CNH).
Sugerimos que a população imigrante selecione a opção RG e indique
o número de seu documento de identificação válido no Brasil (como
Carteira de Registro Nacional Migratório - CRNM; Registro Nacional de
Estrangeiro - RNE; Protocolo de Solicitação de Refúgio; Passaporte,
Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS ). No caso de
documentos emitidos pela Polícia Federal, indicar como órgão emissor
“DPF”.

12 - O cadastro está quase no fim. Agora você deve verificar se todas as
informações fornecidas, mostradas no resumo, estão corretas.
Atenção: Estes dados não poderão ser alterados após enviados.
Se estiver de acordo, assinale a caixinha ao lado de “Eu, XXXXXX, declaro
ter consentimento da utilização dos dados pessoais e ter lido os termos
para abertura de uma conta poupança digital para recebimento de
benefício social”. Clique em “concluir sua solicitação”.
13 - Pronto! Aparecerá uma mensagem dizendo que o cadastro foi
realizado com sucesso. Agora você deve aguardar que o governo analise
o pedido.
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Passo a passo para fazer o
cadastro pelo app
1 - Baixe gratuitamente o aplicativo Caixa Auxílio Emergencial (disponível para
sistema Android e iOS). Ao acessar, clique em “Realize sua solicitação”
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2 - O app mostrará todos os critérios para pedir o auxílio. Você pode
conferir os requisitos traduzidos aqui. Clique nas duas caixinhas para
declarar que você se enquadra nos requisitos e para autorizar o uso de
seus dados. Depois clique em “tenho os requisitos, quero continuar”.
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3 - Preencha os seus dados (nome, CPF, data de nascimento e nome
da mãe). Clique na caixinha ao lado de “não sou um robô” e depois em
“continuar”.
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4 - Para receber um código de verificação, informe seu número de celular
e a operadora. Clique em “continuar”.
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5 - Informe o código recebido via mensagem de texto no seu celular.
Clique em “continuar”.
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6 - Agora você precisará completar o cadastro com mais informações
pessoais, na seguinte ordem:
• “quanto costumava ganhar, em média, por mês”, antes da crise do
coronavírus;
• “qual sua atividade profissional” - as opções são:
○
○
○
○
○
○
○

“Agricultura e Pecuária;
“Extrativismo/Pesca”;
“Comércio”;
“Produção de Mercadorias”;
“Prestação de serviços”;
“Trabalho Doméstico”;
“Outros”.

Clique em “continuar”.
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7 - Agora, você precisa informar a quantidade de pessoas que moram
com você, e possuam CPF, incluindo você.
Depois, clique em “Adicionar membro da família” e inclua dados sobre
todas elas. Será necessário informar:
• Relação de parentesco - as opções são:

○
○
○
○
○
○
○
○
○

Cônjuge;
Filho(a);
Enteado(a);
Neto(a) ou bisneto(a);
Pai ou mãe; Sogro(a);
Irmão ou irmã;
Genro ou nora;
Outro;
Não parente.

• CPF
• Data de nascimento de cada pessoa.

Se você for mulher, mãe e chefe de família,
marque a opção “Caso seja mulher e
chefe de família, única responsável pelo
sustento de todos os membros, marque
a opção.” poderá receber duas cotas
(R$ 1.200,00). Para isso, é importante
que as crianças tenham CPF. Caso
elas não possuam você pode solicitar
sua inscrição por e-mail para Receita
Federal (para mais informações, acesse:
bit.ly/inforendaimigrante).
Se a quantidade de membros for
diferente do número de pessoas
incluídas, aparecerá a mensagem:
“Atenção: por favor, preencha todos os
campos corretamente”. Das pessoas
que moram na sua casa, informe
quantas possuem CPF. Depois, adicione
dados sobre todas elas. Será necessário
informar relação de parentesco, CPF e
data de nascimento de cada uma. Caso
seja mulher e chefe de família, única
responsável pelo sustento de todos os
membros, marque a opção.
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8 - Agora, você precisará informar o endereço de residência da sua
família.
•
•
•
•
•
•
•

CEP;
UF (Estado de residência);
Cidade;
Endereço;
Nº;
Complemento (opcional);
Bairro.

Depois, clique em “Continuar”.
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9 - Escolha se deseja receber o auxílio em uma conta bancária que você
já tem (opção superior) ou se prefere abrir uma poupança digital na Caixa
(opção inferior).
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10 - Se escolher abrir uma poupança digital, será necessário informar o
documento de identificação (RG) ou número da Habilitação (CNH).
Sugerimos que a população imigrante selecione a opção RG e indique
o número de seu documento de identificação válido no Brasil (como
Carteira de Registro Nacional Migratório - CRNM; Registro Nacional
de Estrangeiro - RNE; Protocolo de Solicitação de Refúgio; Passaporte,
Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS ). No caso de documentos
emitidos pela Polícia Federal, indicar como órgão emissor “DPF”.
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11 - O cadastro está quase no fim. Agora você deve verificar se todas as
informações fornecidas, mostradas no resumo, estão corretas.
Clique em “concluir sua solicitação”.
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Esse material foi elaborado pela Coordenação de Políticas de Imigrantes
e Promoção do Trabalho Decente da Secretaria Municipal de Direitos
Humanos e Cidadania a partir das informações disponibilizadas pela
Caixa Econômica Federal.
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