CONSULTA

CIDADÃO
Quer saber o número do seu NIS?
Se o cadastro está atualizado?
Precisa de um comprovante de
cadastramento?

Basta
acessar

www.mds.gov.br/consultacidadao

COMO ACESSAR A
CONSULTA CIDADÃO?
A Consulta Cidadão – Cadastro Único
está disponível no endereço eletrônico
www.mds.gov.br/consultacidadao

Para consultar, informe os dados
solicitados em BUSCA POR NOME:
As informações devem estar iguais
às registradas no Cadastro Único.

Após preencher os dados, clique na caixinha
ao lado de NÃO SOU UM ROBÔ.
Siga as instruções, marque as imagens
solicitadas e clique em CONFIRMAR
e depois em EMITIR.

As informações serão exibidas em
uma tabela, contendo o Número de
Identificação Social (NIS), nome, sexo,
data de nascimento, nome da mãe,
município e a Unidade da Federação
(UF) de cadastramento de quem
fez a consulta.
Pessoas cadastradas há menos de
45 dias não serão localizadas, pois a
informação de seu cadastro ainda não
estará disponível na Consulta Cidadão.

Pra saber o número do NIS ou ver se as suas informações estão
atualizadas não é mais preciso ir até o Cras. O Ministério do
Desenvolvimento Social lançou uma ferramenta online, a Consulta
Cidadão, que vai facilitar a vida dos usuários do Cadastro Único.
Na página, é possível ver um resumo dos dados cadastrais e
emitir o comprovante do cadastramento. Acesse!

Para gerar o Comprovante
de Cadastramento, clique
na imagem da impressora
na última coluna AÇÃO:

Quais dados são exibidos no
Comprovante de Cadastramento?
Nome da pessoa que fez a consulta;
NIS; data de nascimento; nome da mãe;
data de cadastramento; município e UF
onde a pessoa/família está cadastrada;
data da última atualização cadastral;
faixa de renda familiar total; faixa de
renda familar por pessoa (per capita);
nome, data de nascimento e NIS dos
integrantes da família; identificação
do responsável familiar e relação de
parentesco de cada integrante da
família com ele.

A autenticidade das informações
poderá ser confirmada no mesmo
endereço da Consulta Cidadão, botão
VALIDAR, informando a chave de
segurança do Comprovante
de Cadastramento.

