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Confira as oportunidades de capacitação que serão oferecidas nos
meses de maio e junho
Os cursos são ofertados pela Secretaria Nacional de Renda de Cidadania em parceria com as
Coordenações Estaduais do Programa Bolsa Família e com a CAIXA
A Secretaria Nacional de Renda de Cidadania (Senarc) do Ministério do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome (MDS), em parceria com a Caixa Econômica Federal (CAIXA), ofertará mais turmas de
capacitação da Versão 7 do Cadastro Único (V7) e do Sistema de Gestão de Benefícios (Sibec), em maio
e junho. A finalidade é capacitar novos operadores dos sistemas nos municípios ou operadores que ainda
não tenham passado pelas capacitações.
Confira os estados onde haverá turmas no mês de maio:
V7
Acre
Alagoas
Amapá
Bahia
Mato Grosso
Pará
Paraná
Pernambuco
Rio Grande do Norte

Sibec
Acre
Alagoas
Amapá
Bahia
Ceará
Espírito Santo
Maranhão
Mato Grosso
Minas Gerais
Pará
Paraná
Pernambuco
Rio de Janeiro
Rio Grande do Sul
Santa Catarina
As vagas no mês de junho são nos seguintes estados:
V7
Amazonas
Pará
Paraná
Rio Grande do Norte
Rio Grande do Sul
Roraima
Santa Catarina

Sibec
Bahia
Mato Grosso
Mato Grosso do Sul
Minas Gerais
Pará
Paraná
Piauí
Rio de Janeiro
Roraima
Santa Catarina
São Paulo
Para participar das turmas, é necessário entrar em contato com a Coordenação Estadual e solicitar a sua
inscrição. Os telefones de contato das Coordenações Estaduais podem ser obtidos no Sistema de Gestão
do Programa Bolsa Família (SIGPBF) por meio do link http://www.mds.gov.br/mds-sigpbf-web/ ou então
no
Relatório
de
Informações
Sociais
disponível
no
sítio
do
MDS
http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/RIv3/geral/index.php.

As capacitações terão dois dias de duração, com aulas expositivas e laboratório e têm horário fixo
estabelecido pela CAIXA. Essas ações são as mesmas ofertadas em 2014, por isso, não será permitido
encaminhar técnicos que já foram treinados nestes cursos. A Senarc tem oferecido frequentemente estes
cursos de capacitação presencial e diversos outros de capacitação à distância pela plataforma de EaD do
MDS. Mais informações estão disponíveis no link http://www.mds.gov.br/ead/

Acontece no CONGEMAS
Nesta semana, entre os dias 28 e 30 de abril, ocorre o 27º Encontro Nacional do Colegiado
Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social (Congemas), em Fortaleza – CE. O
evento reúne mais de 3 mil participantes, entre gestores e técnicos estaduais e municipais de
assistência social. Assuntos referentes ao Bolsa Família e ao Cadastro Único para Programas Sociais
do Governo Federal (Cadastro Único) estão na programação do evento, cujo tema central é a
“Implementação do SUAS na prática cotidiana da gestão pública”
Para saber mais sobre o Congemas, ter acesso às fotos, vídeos e apresentações feitas durante o
evento,
acompanhe
as
notícias
no
sítio
do
MDS
http://www.mds.gov.br/saladeimprensa/noticias/2015/abril/fortalecimento-do-suas-e-prioridade-paragoverno-federal, no site do Congemas http://www.congemas.org.br/ ou, ainda, pelo perfil do MDS na
rede social Facebook https://www.facebook.com/MDSComunicacao?fref=nf

ANOTE NA AGENDA
30 de abril — Data-limite para que as ações de manutenção de benefícios no Sibec tenham
repercussão na folha de pagamento de maio.
11 a 14 de maio – Encontro de Coordenadores Estaduais do PBF da Região Nordeste, em
Salvador/BA.
PARA MAIS INFORMAÇÕES, acesse o Fale com o MDS ou entre em contato com a Central de
Relacionamento do MDS: 0800 707 2003.

