
1. INTRODUÇÃO 

 

O Ambiente de Treinamento do Sistema de Condicionalidades (Sicon Treinamento) é 

uma ferramenta que servirá de apoio às capacitações sobre o Sicon ofertadas tanto 

pelo MDS quanto por estados e municípios. Por replicar as mesmas funcionalidades 

do Sicon, será possível aos usuários fazer consultas e registrar recursos e 

acompanhamento familiar como se estivessem utilizando o sistema. Espera-se que 

assim, os usuários ganhem mais confiança no manuseio do Sicon e aprendam sobre 

suas diversas funcionalidades e potencialidades para a gestão de condicionalidades 

do Programa Bolsa Família.  

 

ATENÇÃO: todas as operações realizadas neste ambiente não terão 

efeito na prática. Por exemplo, um recurso inserido no Sicon 

Treinamento não será processado e não terá efeito para a família. Neste 

caso, deve-se acessar o Sicon propriamente dito (chamaremos a partir 

daqui de Sicon de produção), fora do ambiente de treinamento, e realizar 

a operação. 

 

O Sicon Treinamento contém uma parte da base de dados reais das famílias do 

estado ou município de acesso. Portanto, é necessário zelar pelo sigilo das 

informações, assim como no ambiente de produção. 

 

2. FORNECENDO ACESSO AO SICON TREINAMENTO  

 

Assim como no caso do Sicon de produção, o acesso ao Sicon Treinamento se dá por 

meio do SIGPBF. Desta forma, para ter acesso ao Sicon Treinamento, é preciso ter 

acesso ao SIGPBF. 

 

Para atribuir perfil de acesso ao Sicon Treinamento existem duas situações possíveis: 

 

1) Atribuição de perfil Sicon Treinamento a usuários ainda não cadastrados no 

SIGPBF: 

a. Este processo é mais longo, uma vez que é preciso que o Gestor 

Municipal/Estadual cadastre o usuário no SIGPBF para, em seguida, 

realizar a atribuição do perfil. 

 

2) Atribuição de perfil Sicon Treinamento a usuários já cadastrados no SIGPBF:  



a. Quando o usuário já consta como cadastrado no SIGPBF, o Gestor 

Municipal/Estadual pode atribuir o perfil de forma mais rápida. Basta 

realizar uma busca pelo nome da pessoa e efetuar a operação. 

 

Neste documento de orientações abordaremos apenas a atribuição do perfil Sicon 

Treinamento a usuários já cadastrados. Caso você precise dar acesso ao SIGPBF 

primeiro, deve seguir o passo a passo de cadastrar um novo usuário na funcionalidade 

Manter Usuário, conforme o item 4.3 do Guia de Navegação – Aplicativo Controle de 

Acesso disponível no site do MDS no link 

http://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/bolsa_familia/Guias_Manuais/GuiaNav

_App_ControleAcesso.pdf. 

 

Os gestores municipais e coordenadores estaduais do PBF cadastrados no SIGPBF 

terão automaticamente acesso ao Sicon Treinamento com os seguintes perfis de 

acesso, respectivamente: Treinamento_Sicon_Gestor_Municipal e 

Treinamento_Sicon_Gestor_Estadual. Para os demais usuários, o gestor 

municipal/estadual deverá atribuir perfil de acesso ao ambiente de treinamento 

conforme procedimento que veremos a seguir.  

 

Os passos são os seguintes: 

 

I. Acesse o Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família (SIGPBF) a partir do 

endereço eletrônico: http://www.mds.gov.br/sistemagestaobolsafamilia/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura I: Tela inicial de acesso ao SIGPBF, identificando o local para o Login do 

usuário  

 

Na parte superior à direita da tela, como destacado na figura anterior, insira seu login e 

senha de acesso e clique no botão “entrar” para acessar o SIGPBF em sua área 

restrita.  

http://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/bolsa_familia/Guias_Manuais/GuiaNav_App_ControleAcesso.pdf
http://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/bolsa_familia/Guias_Manuais/GuiaNav_App_ControleAcesso.pdf
http://www.mds.gov.br/sistemagestaobolsafamilia/


 

II. Na tela inicial do SIGPBF, para acessar a funcionalidade “Manter Usuário”, 

você deve colocar o cursor do mouse no menu “Administrativo” e em seguida 

selecionar o aplicativo “Controle de Acesso” e clicar na opção “Manter Usuário” 

conforme ilustrado pela figura II, a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II: Passo-a-passo para acessar a funcionalidade Manter Usuário do SIGPBF  

 

III. Você será apresentado à tela que correspondente à funcionalidade “Manter 

Usuário” (figura III). A partir desse ponto você poderá cadastrar novos usuários, 

consultar e editar usuários já existentes, além de atribuir e retirar perfis de acesso aos 

sistemas. Mas aqui explicaremos apenas a atribuição do perfil para usuários já 

cadastrados. 

 

 

IV. Após clicar em Manter Usuário, você terá acesso à tela Pesquisar Usuários 

(figura III), que apresenta informações de todos os usuários já cadastrados no 

município ou estado.  

 
Figura III: Tela da funcionalidade Manter Usuário do aplicativo de Controle de Acesso 

do SIGPBF 

 

V. Preencha os dados do usuário nos campos correspondentes e clique em 

“Pesquisar”, conforme a seta vermelha da Figura III. 

 

VI. Aparecerá a tela da figura abaixo (Figura IV). Para associar um perfil de acesso 

ao Sicon Treinamento, clique no botão “adicionar perfil”, conforme seta vermelha. 

 



 

  
Figura IV: Tela Adicionar perfil ao usuário 

 

VII. Nesse momento, o sistema abrirá a tela Pesquisar Perfis. Primeiramente deve-

se pesquisar o perfil desejado a partir do preenchimento de, no mínimo, três 

caracteres que compõem o nome do perfil no campo Nome. Escreva ‘treinamento’, 

conforme tela abaixo. 



 
Figura V: Tela Pesquisar Perfis 

 

Cada perfil de acesso delimita as ações que o usuário pode realizar no sistema. Veja a 

seguir quais são os perfis de acesso ao Sicon Treinamento para estados e municípios. 

 

Perfil Estadual 

 

 Treinamento_Sicon_Gestor_Estadual: é o único tipo de perfil no âmbito 

estadual. Permite apenas consulta a informações de famílias, pessoas, 

recursos e acompanhamento familiar. 

  

Perfis municipais 

 

 Treinamento_Sicon_Gestor_Municipal: permite consulta a informações no 

sistema, registro de acompanhamento familiar e registro/avaliação de recurso 

online.  

 Treinamento_Sicon_Municipal_Acompanhamento_Familiar: permite 

consulta a informações no sistema e registro de acompanhamento familiar. 

 Treinamento_Sicon_Municipal_Recurso: permite consulta a informações no 

sistema e registro/avaliação de recurso online.  

 Treinamento_Sicon_Municipal_Consulta: permite apenas consulta a 

informações no sistema. 

 

 

Para ações de capacitação que abordem todos os aspectos do Sicon, tais como 

registro de recurso e Acompanhamento Familiar, orientamos que seja atribuído o perfil 

Treinamento_Sicon_Gestor_Municipal. Desta forma, o usuário terá acesso a todas 

as funcionalidades do Sicon, tendo um aprendizado mais amplo. Isso vale para os 



coordenadores estaduais também, caso queiram aprender sobre as funcionalidades 

de registro do sistema podem atribuir a si este perfil.  

 

VIII. Para atribuir o perfil ao usuário, marque a opção desejada na coluna Seleção e 

clique no botão “selecionar” conforme ilustrado na figura V. Pronto! O usuário poderá 

acessar o Sicon Treinamento. Se você precisar associar mais de um perfil a um 

mesmo usuário, basta seguir os mesmos procedimentos descritos anteriormente.  

 

3. ACESSANDO O SICON TREINAMENTO  

 

Ao entrar na tela inicial do SIGPBF, após o login, e passar o mouse sobre a opção 

“Gestão de Condicionalidades”, deve aparecer a opção “SICON TREINAMENTO”, 

conforme figura VI, a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura VI: Tela com a opção do Sicon Treinamento 

 

Ao clicar nessa opção, a seguinte tela deve abrir:  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

É importante observar a identificação do ambiente de treinamento, tanto no link que 

aparece na barra de endereço quanto a palavra TREINAMENTO ao lado da logo do 

Sicon. Novamente, lembramos que TUDO O QUE FOR FEITO NESTE AMBIENTE 

NÃO TERÁ EFEITO REAL.  

 

A partir de agora, basta navegar normalmente, pois este ambiente simula as mesmas 

características do Sicon de produção. Para auxiliá-lo na navegação, utilize o Manual 

do Sicon ou se inscreva no Curso de Educação à Distância do Sicon/PBF, disponível 

no portal http://mds.gov.br/ead/. 

  

 

http://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/bolsa_familia/Guias_Manuais/SiconManualUsuario2.pdf
http://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/bolsa_familia/Guias_Manuais/SiconManualUsuario2.pdf
http://mds.gov.br/ead/

