
Centro de Referência de Assistência Social - CRAS

Passo a passo: 

Como obter o CadÚnico



1° Passo  -  Acesse o site :    

Em seguida, clique na aba
 "Agendar Atendimento" 

e preencha os dados pessoais.

http://agendacadunico.prefeitura.sp.gov.br/forms/AgendarP1.aspx

http://agendacadunico.prefeitura.sp.gov.br/forms/AgendarP1.aspx


2° Passo  -  Seleção de Serviços e Local de Atendimento

Tenha em mãos seu 
endereço e a região onde 
você mora na cidade de São 
Paulo (zona norte/ sul/ 
leste/ oeste/ centro) e o 
nome do CRAS mais 
próximo a sua residência.

Consulte o site 
da prefeitura 
para saber os 

endereços



Escolha o “Assunto”   
CADASTRO ÚNICO

Escolha o “Serviço”  
BOLSA FAMÍLIA



Escolha a “Zona” 
ZONA LESTE (exemplo)
região onde você mora na cidade

Escolha o “local” 
CRAS CIDADE TIRADENTES (exemplo) 
É importante escolher o CRAS que fica mais
próximo de sua casa.



Em seguida, CLIQUE 
em INSERIR SERVIÇO 

depois de aparecer o serviço 
selecionado Avance



3° Passo  -  Escolha o Dia e Horário

Escolha o Dia/Mês 

para ser atendido
Escolha o 
Horário

Clique em 
Avançar



Confirme os dados, digite o código 
capcha  e clique em Concluir

4° Passo  -  Confirme os dados e o Agendamento



Escolha a opção imprimir para guardar no seu 
computador ou a opção para guardar arquivo 

em PDF, anote o número do protocolo, ou Salve 
no seu celular o comprovante  em PDF

5° Passo  -  Salve. guarde e imprima os comprovantes



Guarde o Comprovante, o número do protocolo  
e compareça com ele e os documentos 
necessários no dia e horário agendados 

Confira aqui os 
documentos 

necessários/obrigatórios

6° Passo  -  Compareça no CRAS para realizar o cadastro: 



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

7° Passo  -  Confirme seu Cadastro no CadÚnico

Acesse o Site pelo 
computador  e faça a 
consulta

Caso deseje, o APP está 
disponível para instalação em 
Androide e IOS 

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


Preencha com os seus dados 
pessoais e verifique se o seu 
cadastro foi realizado pelo 

computador

Preencha com os seus 
dados pessoais e verifique 

se o seu cadastro foi 
realizado pelo App



●  Para consultar Endereços CRAS

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/assistencia_social/ 
______________________________________________________________________________

 Para realizar o Cadastro Único/ Agendamento

http://agendacadunico.prefeitura.sp.gov.br/forms/AgendarP1.aspx
______________________________________________________________________________

● Para consultar o Cadastro/ Verificar dados

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

Sites de Referência para consulta e cadastro:

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/assistencia_social/
http://agendacadunico.prefeitura.sp.gov.br/forms/AgendarP1.aspx
https://meucadunico.cidadania.gov.br/meu_cadunico/index.php



