
 
  

 20 de agosto de 2012  

COMUNICADO 

Obrigatoriedade de Troca de Senha no Sistema do Cadastro Único 
a cada 60 dias 

MDS e CAIXA estão implementando a rotina para controle de obrigatoriedade de troca de 
senha de acesso a Versão 7 

A partir de 15 de outubro de 2012, os usuários do Sistema do Cadastro Único terão que trocar suas 
senhas a cada 60 dias. A nova rotina para o controle de troca de senha de acesso à Versão 7 está em 
fase de implantação pelo Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) e a CAIXA, para garantir a 
segurança das informações contidas na base nacional do Cadastro Único.   

O processo para a primeira atualização de senhas não afetará as ações operacionais das gestões 
municipais, que poderão dar continuidade aos trabalhos de atualização cadastral regularmente. 
Entretanto, para que não aconteça uma sobrecarga no Sistema, provocada pelo alto número de acesso 
dos usuários realizando essa mesma ação, as atualizações deverão ocorrer de forma controlada, 
conforme o cronograma abaixo: 
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É extremamente importante que os usuários realizem a atualização das senhas de acordo com o 
cronograma, pois aqueles que não o fizerem até a data de implantação da nova rotina (outubro) terão o 
acesso para a Versão 7 bloqueado. 

Para realizar a atualização da senha de acesso, os usuários deverão seguir os seguintes passos:  

1- Acessar à Versão 7 e clicar na opção “Alterar Senha”, conforme figura abaixo: 



 

2- Informar os campos:  

• Senha atual; 
• Senha nova; 
• Confirmação da senha. 

3- Clicar no botão “Confirmar”. 

É importante ressaltar que o cadastramento de senhas requer alguns cuidados por parte dos usuários 
de forma a torná-las, de fato, seguras. Abaixo, seguem algumas orientações importantes a serem 
observadas: 

• A senha deve conter no mínimo seis caracteres; 
• A senha deve conter no máximo oito caracteres; 
• A senha deve ser composta obrigatoriamente por números e letras; 
• A senha deve conter no mínimo um caractere alfabético maiúsculo (A-Z); 
• A senha deve conter no mínimo um caractere alfabético minúsculo (a-z); 
• A senha deve conter no mínimo caractere numérico (0-9); 
• Senha com caracteres repetidos, por exemplo, 111111 não são aceitas; 
• Evitar senhas vinculadas à data de nascimento ou CPF; 
• Não utilizar as últimas cinco senhas cadastradas; 
• Verificar se o e-mail da CAIXA não está sendo direcionado para a pasta SPAM. 

Ao fim desse processo, a senha estará atualizada pelos próximos 60 dias, quando novamente 
necessitará de atualização e assim sucessivamente. 

Para os casos em que o usuário tenha perdido a senha de acesso a V7, o MDS disponibilizou o Tutorial 
sobre  “Recuperação da senha da V7 do Cadastro Único”  disponível no Portal EAD/MDS.  

 
PARA MAIS INFORMAÇÕES acesse o Fale Conosco do PBF ou entre em contato com a Coordenação 

de Atendimento da Senarc: (61) 3433-1500 ou fax (61) 3433-1614/1615. 

  


