CORONAVOUCHER
10 passos para o acesso e preenchimento da
autodeclaração no aplicativo Saque Emergencial
O Ministério da Cidadania disponibilizou o
aplicativo para celular Meu CadÚnico, que está
disponível para baixar nas lojas Android, Apple e
no site do Ministério da Cidadania.
Siga os passos e cadastre-se!

3. Após ler e confirmar que se enquadra nos critérios para
receber o auxílio, selecionar as caixas de “Declaração” e
“Autorização” e clicar em “Tenho os requisitos, quero
continuar”.
4. Após, será preciso
preencher seus dados
pessoais.

1. Clique nos botões para
baixar o App na Loja do
seu smartphone

Ao final, para verificar a
segurança do processo, é
necessário clicar em “não
sou um robô” e seguir a
orientação para validar o
processo.
Clicar em “Continuar”.

2. Após baixar o Aplicativo,
para cadastrar solicitação,
clicar em “Realize sua
solicitação”.

5. Após, informar número de
celular e operadora para
que a CAIXA possa enviar o
código de verificação e
autenticação ao aplicativo
no seu celular.
Em alguns instantes irá
receber um código como
no exemplo abaixo:

6. Este código deverá ser
digitado no aplicativo.
Caso tenha saído do
aplicativo, clicar em “Já
recebi o código” e seguir o
procedimento para
informar o código de 6
dígitos recebido por
mensagem de texto.

7. Após autenticado o celular,
será preciso informar os
dados complementares
quanto a renda média,
profissão, Estado onde
reside e cidade.

8. Realizado este processo, é
necessário informar dados
familiares: quantas pessoas
compõem a família, incluindo
você e crianças.

Atenção: é preciso informar os
dados de todos os membros da
família. Para isso clicar em
“+ Adicionar membro da família” e
inserir os dados solicitados,
conforme abaixo:
Importante: caso seja
mulher e chefe de família,
ou seja, única responsável
pelo sustento de todos os
membros, marque a
opção selecionando-a

9. Após esta etapa, é hora de
informar qual a forma será
utilizada para receber o
benefício.

PRONTO! TERMINAMOS...
Ao concluir, aparecerá a
mensagem “Sua solicitação de
Auxílio Emergencial está em
análise”.

FIQUE ATENTO ÀS OPÇÕES
Deverá selecionar “Receber em
conta existente” caso já tenha
conta na CAIXA Econômica
Federal
Deverá selecionar “Abrir uma
conta e receber” caso não tenha
conta na CAIXA Econômica
Federal. Nesta opção será criada
uma conta digital junto à CAIXA
(sem custos) para o recebimento
do benefício.

10. Realizada esta etapa, é
preciso conferir os dados –
“resumo” - para evitar
qualquer erro de informação
evitando o não-recebimento
do benefício.
Após conferido os dados e
não necessitando alteração,
clicar em “Concluir sua
solicitação”.
Caso seja necessário corrigir
algum dado, clicar em
“Corrigir conta destino”.

Sendo assim, os dados serão
avaliados e, estando tudo correto
e sem divergências constatadas, o
benefício será creditado na conta
informada ou criada (conta
digital) no momento do cadastro.
Ainda, é possível acompanhar a
solicitação via aplicativo, clicando
em “Acompanhe sua solicitação”.

Para saber mais, clique para acessar o
site do Ministério da Cidadania

