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1 Apresentação 

 

Este manual visa apresentar o fluxo para cadastramento de usuário no Sistema de Cadastro Único. 

2 Visão Geral do Cadastro Único 

 

O Cadastro Único é um instrumento de identificação e caracterização socioeconômica das famílias 

brasileiras de baixa renda, ou seja, famílias com renda mensal igual ou inferior a meio salário 

mínimo per capita ou renda familiar mensal de até três salários mínimos. As informações do 

Cadastro Único contribuem para a formulação e a implantação de políticas públicas capazes de 

promover a melhoria de vida dessas famílias, uma vez que o Cadastro Único propicia a identificação 

deste público e o mapeamento de suas necessidades.  

3 Requisitos para uso do Sistema de Cadastro Único 

 

O acesso ao Sistema de Cadastro Único deve ser feito por computador com conexão à internet, 

preferencialmente pelo navegador Mozilla Firefox versão 17.0.9 ou superior. 

A velocidade de internet mínima recomendada é de 2 Mbps em cada máquina que tiver acesso ao 

sistema. Para locais que utilizam rede compartilhada, deve-se observar que a velocidade de 

internet deve ser suficiente para manter o mínimo de 2 Mbps em cada computador ligado à rede.  

O endereço de acesso ao Sistema é https://www.cadastrounico.caixa.gov.br e o seu horário de 

funcionamento é das 07 às 21 horas, pelo horário de Brasília, estando também disponível aos 

sábados, domingos e feriados, exceto nas paralisações programadas. 

O endereço inicial para cadastramento dos usuários que acessarão o Sistema é 

https://login.caixa.gov.br/regotp. 

Por se tratar de uma aplicação web, não é necessária a utilização de qualquer tipo de instalador. A 

CAIXA disponibiliza aos usuários o endereço URL para acesso ao sistema, bastando à prefeitura ter 

acesso à internet. 
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4 Cadastrando-se no Sistema 

 

Para acessar o Sistema de Cadastro Único é necessário realizar o cadastramento do usuário pelo 

endereço https://login.caixa.gov.br/regotp, clicando no botão “Cadastre-se”. 

 

 

 

Preencher os campos solicitados (CPF, nome completo, data de nascimento, e-mail e senha), 

responder ao Captcha e clicar em “Cadastre-se”. 

A senha a ser criada tem os seguintes pré-requisitos: 

• Deve ser numérica; 

• Deve ter pelo menos 6 dígitos; 

• Não pode ser uma sequência; 

• Não pode ser um dígito repetido; 

• Não pode ser igual ao CPF; 

• Não pode usar a data de nascimento. 
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4.1 Ativando sua conta 

 

Para ativar sua conta no Sistema do Cadastro Único, é necessário instalar um aplicativo 

autenticador de telefone.  

Baixe o Código CAIXA, FreeOTP ou Google Authenticator em seu smartphone e utilize-o para 

escanear o código de barras apresentado na tela do computador. 

Insira o código gerado pelo aplicativo autenticador no campo 3 e clique em “OK”. 
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4.2 Verificando seu endereço de e-mail 

 

O Sistema enviará uma mensagem com um link de verificação para o endereço de e-mail informado 

no cadastro, com prazo de expiração de 15 minutos. 

Caso não o receba, é necessário clicar em “Clique aqui” para que ele seja reenviado. 
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O sistema confirma a verificação do endereço informado. 

Clique no botão “Voltar para o aplicativo” para realizar o login. 

 

 

 

4.3 Gerando uma nova senha 
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Caso o usuário tenha esquecido a senha, deve clicar em “Esqueceu sua senha?” para gerar uma 

nova. 

 

 

 

Digite o CPF ou endereço de e-mail para receber uma mensagem com instruções sobre como criar a 

nova senha. 
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O Sistema informa que foi enviada mensagem com link para alteração da senha, com prazo de 

expiração de 15 minutos. 

 

 

Ao clicar no link, o Sistema solicitará um novo código gerado pelo autenticador instalado no celular, 

como descrito no item 4.2. 

Será então exibida uma tela para atualização de senha. 

O usuário deverá inserir a nova senha, confirma-la e clicar em “OK”. 
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O usuário receberá uma mensagem informando que sua senha de acesso ao Sistema foi atualizada. 

 

5 Acessando o Sistema 

 

O login no Sistema de Cadastro Único será efetuado com a inserção do CPF ou endereço de e-mail e 

senha e clique em “Entrar”. 
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Caso os dados do usuário estejam corretos e este devidamente cadastrado/permissionado, o 

sistema conduzirá para a tela seguinte, onde o usuário deve inserir o código autenticador, gerado 

pelo aplicativo Código Caixa, FreeOTP ou Google Authenticator, e clicar em “Entrar”. 
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A tela inicial do Sistema exibe a empresa a qual o usuário está vinculado e o respectivo CNPJ. É 

necessário clicar sobre o CNPJ para entrar no sistema. 

 

 

 

No primeiro acesso do usuário, ao selecionar a empresa a que ele tem permissão, será exibido o 

“Termo de Ciência e Responsabilidade”, onde são informados os perfis do usuário e as respectivas 

funcionalidades às quais está autorizado a acessar.  
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Somente após clicar no botão “Aceito”, será liberado o acesso ao sistema na tela seguinte: 

 

 

5 Dúvidas, Canais de Atendimento e Sugestões 

 

As dúvidas e sugestões sobre o Manual e o Sistema de Cadastro Único podem ser direcionadas para 

os seguintes canais de atendimento: 

Dúvidas Operacionais – CAIXA 

3004-1104 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 726-0104 (demais cidades); 

Ouvidoria CAIXA: 0800 725-7474 
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Dúvidas de Gestão – Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) 

Central de Atendimento MDS: 0800 707 2003 

e-mail: cadastrounico@mds.gov.br 

Além disso, é recomendável que, regularmente, sejam visitadas as páginas da CAIXA 

(www.caixa.gov.br) ou do MDS (www.mds.gov.br) para verificar a existência de novas informações 

sobre o Cadastro Único. 

 


