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Fique atento: são gratuitas as capacitações oficiais
sobre o Bolsa Família e o Cadastro Único
Algumas empresas e consultorias oferecem cursos pagos sobre a gestão
do Programa, mas eles não têm o aval da área técnica da Senarc
A Secretaria Nacional de Renda de Cidadania (Senarc), do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário
(MDSA), disponibiliza, em parceria com as Coordenações Estaduais e com a Caixa Econômica Federal
(CAIXA), cursos gratuitos aos(às) Gestores(as) e Técnicos(as) Municipais e Estaduais que fazem a gestão
e a operacionalização do Bolsa Família e do Cadastro Único.
Os conteúdos das capacitações presenciais e a distância são estruturados e validados por especialistas da
Senarc. É importante alertar que cursos ministrados por empresas e/ou consultorias não têm
o aval da Senarc. Esses cursos, além de cobrarem taxa de inscrição, podem repassar conteúdos errôneos
e equivocados e comprometer a formação dos técnicos e gestores e, em consequência, a gestão e a
operacionalização dos programas sociais.
Para participar das ações educacionais presenciais monitoradas pela Senarc, os gestores e técnicos
municipais devem entrar em contato com as Coordenações Estaduais e solicitar sua inscrição.
Conheça as oportunidades de formação continuada presencial:
a) Cursos presenciais ministrados pelas Coordenações Estaduais:



Capacitação de Entrevistadores dos Formulários do Cadastro Único;
Capacitação de Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família.

b) Cursos presenciais ministrados pela CAIXA:



Capacitação sobre a V7 do Cadastro Único; e
Capacitação sobre o Sibec.

Para participar das capacitações a distância, os interessados precisam ter perfil de usuário ativo no
Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família (SIGPBF). Os tutoriais são de livre acesso. As duas
modalidades estão disponíveis no Portal EaD do MDS, no endereço www.mds.gov.br/ead:
a) Cursos a distância:






Ambientação EaD;
Sicon;
Introdução ao Sistema de Gestão de Benefícios (SIBEC);
Fiscalização do recebimento Indevido de Benefícios do PBF;
Aplicativos do SIGPBF; e

b)Tutoriais a distância:










Boas-vindas aos (às) novos (as) gestores (as) municipais do PBF;
Boas-vindas aos (às) novos (as) coordenadores (as) estaduais do PBF;
Desligamento Voluntário – Retorno Garantido;
Recuperação da senha da V7 do Cadastro Único;
FAQ – Formulários do Cadastro Único (revista eletrônica);

Alterações do IGD – Portaria nº 81/2015
Gestão do Tempo.
Cecad;
Tabcad.

Senarc lança tutorial sobre a Ação de Atualização Cadastral 2016
A partir desta terça-feira, 28 de junho de 2016, o Portal de Educação a Distância do Ministério do
Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA) — www.mds.gov.br/ead — oferecerá o Tutorial sobre a Ação
de Atualização Cadastral 2016, que envolve os processos de Averiguação Cadastral e de Revisão
Cadastral.
O objetivo é auxiliar os Gestores e os Técnicos municipais a compreender melhor as ações a serem
desenvolvidas na Atualização Cadastral de 2016, que constam na Instrução Operacional nº 79/2016,
bem como a trabalhar corretamente com os dados das famílias nos arquivos disponibilizados no SIGPBF.
Trata-se de uma introdução a algumas funcionalidades básicas do Excel, que podem ajudar os Gestores
Municipais a fazer o planejamento das ações de atualização cadastral com vistas à qualificação do
Cadastro Único, do PBF e outros programas.
A leitura detalhada do tutorial é imprescindível para a compreensão dos novos conceitos e ações a
serem realizadas.
Acesse o Portal EaD e conheça os demais cursos e tutoriais ofertados.

ANOTE NA AGENDA
30 de junho — Data-limite para registro e avaliação de recurso por descumprimento de
condicionalidades no Sicon para a repercussão de maio de 2016.
1º de julho — Data-limite para registro, pelas equipes municipais, das informações de
acompanhamento das condicionalidades de saúde no Sistema de Gestão do PBF na Saúde.
PARA MAIS INFORMAÇÕES, entre em contato com a Central de Relacionamento do MDS, pelo endereço
http://mds.gov.br/acesso-a-informacao/contato ou pelo telefone 0800 707 2003.

