
 

 

TUTORIAL 
 

Programa de Isenção da Taxa de Inscrição do  
Vestibular Unicamp 2022 

 

CadUnico – cadastro único da Caixa Econômica Federal 

Para comprovar o CadUnico – cadastro único da Caixa Econômica Federal. O candidato deve 
acessar o link: https://meucadunico.cidadania.gov.br/meu_cadunico/ 

A seguir modelo que o benefeciário deve preencher para gerar a ficha de cadastro no 
CadUnico, salvar em PDF e anexar o arquivo na ficha de inscrição. 

 

 

Para mais detalhes consulte o Manual de uso. 

Consulte o seu NIS através do aplicativo Meu CadÚnico 

Se você está cadastrado no Cadastro Único para Programas Sociais e deseja consultar qual o seu Número de Identificação 
Social(NIS), faça a instalação do aplicativo para smartphone Meu CadÚnico. 

 Busca por nome 

Nome Completo:
xxxxxxxx

 

Data de Nascimento:
xx/xx/xxxx

 

Nome da Mãe:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Informe estado e município: 

                                                          

 

 

 

Nomes

NIS Nome Sexo
Data 

Nascimento
Mãe UF Municipio Ação

0 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx X 34/12/1900
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

x
SP CAMPINAS

Clicar em imprimir

https://meucadunico.cidadania.gov.br/meu_cadunico/
https://meucadunico.cidadania.gov.br/meu_cadunico/manual/manual_consulta_cidadao.pdf
https://meucadunico.cidadania.gov.br/meu_cadunico/#emitir


Este é comprovante que você deve ser anexado na ficha de inscrição 

 

Ministério da Cidadania 

Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação 

Comprovante de Cadastramento 

Sua família está cadastrada no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal! 

Nome: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Seu NIS é: 000000000000    Data de nascimento: xx/xx/xxxx 

Nome da mãe: xxxxxxxxxxxxxxxx   Faixa de Renda familiar total: 

       Entre xxxx salários mínimos 

Data de cadastramento: xx/xx/xxxx   Faixa de Renda familiar por pessoa (per capita): 

       xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Município/UF onde está cadastrado: xxxxx/xx 

Cadastro atualizado: SIM 

Última atualização cadastral: xx/xx/xxxx 

INTEGRANTES DA FAMÍLIA 

Nome da pessoa 
Data de 

Nascimento 
NIS 

Parentesco com o 
Responsável Familiar 

Estado cadastral 

XXXXXXXXXXX XX/XX/XXXX 000000000 Outro parente Cadastrado 

XXXXXXXXXXX XX/XX/XXXX 111111111 Responsável familiar Cadastrado 

XXXXXXXXXXX XX/XX/XXXX 222222222 irmão Cadastrado 

 

Observações: 

Aautenticidade poderá ser confirmada no site do Ministério da Cidadania 

(https://meicadunico.gov.br/meu_cadunico/), informando a chave de segurança abaixo: 

Chave de segurança: xxXX.XxXX.XxXX.XXXX      

Consulta realizada as 10:23:24 do dia 01/04/2021 

Esse comprovante contém informações do Sistema de Cadastro 
Único de abril/2021 

 

 

 

https://meicadunico.gov.br/meu_cadunico/


AUXILIO EMERGENCIAL 

Será aceito apenas do Governo Federal. 

Para comprovar o Auxilio Emergencial do Governo Federal. O candidato deve acessar o link: 
https://auxilio.caixa.gov.br 

Acessar : Acompanhe seu benefício  

O candidato vai ser direcionado para a tela abaixo.  

 

 

 

O resultado do Auxilio deve ser anexado na ficha de inscrição do 

candidato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://auxilio.caixa.gov.br/

