
 

  

 
 

ORIENTAÇÕES PARA EFETUAR A INSCRIÇÃO 
 

Antes de iniciar o preenchimento dos dados no sistema tenha em mãos os seguintes 
documentos:  

 

 

DO TITULAR: 

- Documento de Identidade e CPF; 

- Comprovante de Endereço; 

- Comprovante do Estado Civil; 

- Comprovante de Renda, se houver; 

- Comprovante de cadastro no CADÚNICO que contenha o número do NIS, se houver; 

- Se possuir alguma deficiência ou doença crônica, apresentar atestado ou laudo ou 
relatório médico informando o CID da deficiência/doença; 

- Se residente no município de Paraúna há mais de 5 (cinco) anos estar de posse de um 
dos seguintes documentos: 

a) Correspondência bancária em nome do candidato ou companheiro/cônjuge 
com data de emissão anterior ao ano de 2015, recebida no município de 
Paraúna;  

b) Contrato de aluguel com reconhecimento de firma em Cartório do 
Município de Paraúna anterior ao ano de 2015; 

c) Histórico escolar em nome de filhos ou titular ou companheiro informando 
que estudou no município Paraúna anterior ao ano de 2015; 

d) Conta de água, energia ou telefone com data de emissão anterior ao ano de 
2015; 

e) Título de Eleitor, comprovante de votação ou Certidão de Quitação Eleitoral 
informando que o domicilio eleitoral do candidato ou do 
companheiro/cônjuge no ano de 2015 ou anterior era no município de 
Paraúna. 

- Se beneficiário de Bolsa Família ou Benefício de Prestação Continuada (BPC) estar de 
posse do documento que comprove o recebimento do benefício. 

 

DO CÔNJUGE/COMPANHEIRO (A) (se houver): 

- Documento de Identidade e CPF; 

- Comprovante de Endereço; 

- Comprovante de Estado Civil; 

- Comprovante de Renda; 

- Comprovante de cadastro no CADÚNICO que contenha o número do NIS, se houver; 

- Se possuir alguma deficiência ou doença crônica, apresentar atestado ou laudo ou 
relatório médico informando o CID da deficiência/doença. 



 

  

- Se residente no município de Paraúna há mais de 5 (cinco) anos estar de posse de um 
dos seguintes documentos: 

a) Correspondência bancária em nome do candidato ou companheiro/cônjuge 
com data de emissão anterior ao ano de 2015, recebida no município de 
Paraúna;  

b) Contrato de aluguel com reconhecimento de firma em Cartório do 
Município de Paraúna anterior ao ano de 2015; 

c) Histórico escolar em nome de filhos ou titular ou companheiro informando 
que estudou no município Paraúna anterior ao ano de 2015; 

d) Conta de água, energia ou telefone com data de emissão anterior ao ano de 
2015; 

e) Título de Eleitor, comprovante de votação ou Certidão de Quitação Eleitoral 
informando que o domicilio eleitoral do candidato ou do 
companheiro/cônjuge no ano de 2015 ou anterior era no município de 
Paraúna. 

- Se beneficiário de Bolsa Família ou Benefício de Prestação Continuada (BPC) estar de 
posse do documento que comprove o recebimento do benefício. 

 

 

DO DEPENDENTE: 

- Documento de Identidade ou Certidão de Nascimento; 

- CPF (obrigatório); 

- Comprovante de Renda; 

- Se possuir alguma deficiência ou doença crônica, apresentar atestado ou laudo ou 
relatório médico informando o CID da deficiência/doença. 

 

TÍTULAR OU CONJUGE/COMPANHEIRO (A) (se houver): 

- Um dos seguintes documentos que comprove vínculo de 3 (três) anos com o município 
de Paraúna:  

a) Título de Eleitor, comprovante de votação ou Certidão de Quitação Eleitoral 
informando que o domicilio eleitoral do candidato ou do 
companheiro/cônjuge no ano de 2018 ou anterior era no município de 
Paraúna; 

b) Carteira de Trabalho e Presidência Social (CTPS) com contrato de trabalho do 
candidato ou do companheiro/cônjuge registrado em empresa do município 
de Paraúna no ano de 2018 ou anteriores; 

c) Certidão de nascimento de filhos ou Certidão de casamento ocorridos e 
registrados no município de Paraúna no ano de 2018 ou anteriores; 

d) Histórico/declaração escolar do candidato, companheiro/cônjuge ou de filhos 
em escolas/faculdades do município comprovando que estudou no município 
de Paraúna no ano de 2018 ou anteriores; 



 

  

e) Relatório com histórico de Consultas Médicas do candidato ou do 
companheiro/cônjuge constando carimbo e assinatura do médico em todas as 
consultas no município de Paraúna no ano de 2018 ou anteriores; 

f) Fatura dos Serviços ou Histórico de Fornecimento de Água, de energia elétrica 
ou IPTU em nome do titular ou companheiro/cônjuge emitido no município 
Paraúna no ano de 2018 ou anteriores; 

g) Outros documentos poderão ser aceitos, desde que sejam emitidos por órgão 
oficial no ano de 2018 ou anteriores em que conste o endereço e nome do 
candidato ou companheiro/cônjuge.  



 

  

 

PREENCHIMENTO DOS DADOS NO SISTEMA 
 

Com a documentação em mãos, poderá começar o preenchimento dos dados no site 
<www.agehab.go.gov.br>, seguindo as seguintes orientações: 

 

1 - Na primeira tela, preencher os campos com o nº de “CPF”, “Data de Nascimento” e “Município 
da Moradia Atual” do titular. 
 
 
 

                     
 

  



 

  

2 – Na próxima tela o candidato deverá ler com atenção as informações e preencher se 
“Concorda” ou “Não concorda” 

 

 
 

 

3 – ABA EMPREENDIMENTO - Na próxima tela, deverá selecionar o Empreendimento Dona 
Mulata. 

 

 
 

  



 

  

4 - ABA DADOS PESSOAIS - A tela seguinte deverá ser preenchida com os dados do Titular.  

- Campo (01):  “Nome” preencher conforme documento de identidade; 

- Campo (02):  “CPF” preencher conforme documento CPF ou identidade que contenha o CPF; 

- Campo (03):  “Data de Nascimento” preencher conforme documento de identidade; 

- Campo (04):  “Gênero” preencher conforme declaração do candidato; 

- Campo (05): “Estado Civil” preencher conforme comprovante de estado civil; 

- Campo (06):  “Situação de Emprego/Profissão” preencher conforme sua situação. 

- Campo (07):  “Renda Bruta (R$)” preencher conforme comprovante de renda. 

1 - Se possuir contra-cheque preencher conforme este documento;  

2 - Se for aposentado preencher conforme Extrato de Pagamento do INSS;  

3 - Se for trabalhador informal (sem carteira assinada), preencher conforme 
declaração do candidato. 

- Campo (08): “NIS” (Número de Identificação Social – NIS é um número de cadastro atribuído 
pela CAIXA às pessoas que serão beneficiadas por algum projeto social e ainda 
possuem cadastro no PIS) se possuir, preencher com o número do NIS. Este campo 
não é obrigatório o preenchimento;  

Obs.: O candidato deve estar ciente de que se ele (a) for sorteado (a) deverá 
apresentar o número do NIS. Caso não possua, procurar a Secretaria Municipal de 
Assistência Social ou o Centro de Referência de Assistência Social – CRAS para 
fazer o cadastro do NIS; 

- Campo (09):  “Reside no Município desde – Ano?” preencher desde que ano o proponente 
reside no Município de Paraúna; 

Se o proponente residir há mais de 5 (cinco) anos em Aparecida de Goiânia, 
deve estar ciente de que se ele (a) for sorteado (a) deverá apresentar um dos 
documentos relacionados abaixo, de um dos membros da família: 

1 Correspondência bancária em nome do candidato ou companheiro/cônjuge 
com data de emissão anterior ao ano de 2015, recebida no município de 
Paraúna;  

2 Contrato de aluguel com reconhecimento de firma em Cartório do 
Município de Paraúna anterior ao ano de 2015; 

3 Histórico escolar em nome de filhos ou titular ou companheiro informando 
que estudou no município Paraúna anterior ao ano de 2015; 

4 Conta de água, energia ou telefone com data de emissão anterior ao ano de 
2015; 

5 Título de Eleitor, comprovante de votação ou Certidão de Quitação Eleitoral 
informando que o domicilio eleitoral do candidato ou do 
companheiro/cônjuge no ano de 2015 ou anterior era no município de 
Paraúna. 

 



 

  

 
 

 

Campo (10): “Possui vínculo com o município do Empreendimento desde - Ano?” Preencher 
desde que ano tem vínculo com o município de Paraúna. 

 

Se o proponente for sorteado(a), deve estar ciente de que deverá apresentar um 
dos documentos relacionados abaixo: 

1 Título de Eleitor, comprovante de votação ou Certidão de Quitação Eleitoral 
informando que o domicilio eleitoral do candidato ou do 
companheiro/cônjuge no ano de 2018 ou anterior era no município de 
Paraúna; 

2 Carteira de Trabalho e Presidência Social (CTPS) com contrato de trabalho do 
candidato ou do companheiro/cônjuge registrado em empresa do município 
de Paraúna no ano de 2018 ou anteriores; 

3 Certidão de nascimento de filhos ou Certidão de casamento ocorridos e 
registrados no município de Paraúna no ano de 2018 ou anteriores; 

4 Histórico/declaração escolar do candidato, companheiro/cônjuge ou de filhos 
em escolas/faculdades do município comprovando que estudou no município 
de Paraúna no ano de 2018 ou anteriores; 

5 Relatório com histórico de Consultas Médicas do candidato ou do 
companheiro/cônjuge constando carimbo e assinatura do médico em todas as 
consultas no município de Paraúna no ano de 2018 ou anteriores; 



 

  

6 Fatura dos Serviços ou Histórico de Fornecimento de Água, de energia elétrica 
ou IPTU em nome do titular ou companheiro/cônjuge emitido no município 
Paraúna no ano de 2018 ou anteriores; 

7 Outros documentos poderão ser aceitos, desde que sejam emitidos por órgão 
oficial no ano de 2018 ou anteriores em que conste o endereço e nome do 
candidato ou companheiro/cônjuge. 

 

- Campo (11):  “E-mail” preencher com o seu e-mail; 

- Campo (12):  “Tipo de Nacionalidade” preencher conforme sua nacionalidade; 

- Campo (13):  “Possui Deficiência”, preencher “Sim” ou “Não”, no caso de preenchimento do 
campo “Sim” deverá preencher o tipo de deficiência e informar obrigatoriamente 
o número do CID (Classificação Internacional de Doenças é publicada pela 
Organização Mundial de Saúde (OMS)) da deficiência, conforme Atestado Médico 
ou Laudo Médico ou Relatório Médico; 

- Campo (14): “Possui doença Crônica”, preencher “Sim” ou “Não”, no caso de preenchimento 
do campo “Sim” deverá preencher obrigatoriamente o número do CID da doença, 
conforme Atestado Médico ou Laudo Médico ou Relatório Médico; 

- Campo (15):  “Emancipado”, preencher conforme orientado abaixo: 

1 - Se possuir mais de 18 (dezoito anos) marcar a opção “Sim”,  

2 - Se possuir menos de 18 anos marcar a opção “Não”.  

3 - Se o candidato tiver entre 16 a 18 anos, e for emancipado (documento de 
emancipação emitida pelo cartório), marcar a opção “Sim”. 

APÓS PREENCHIMENTO CLIQUE EM AVANÇAR 

 

 



 

  

 

5 – ABA DADOS DO CÔNJUGE/COMPANHEIRO(A) - Na próxima tela deverá preencher com os 

dados do Cônjuge/Companheiro (se houver). Se não possuir Cônjuge/Companheiro clique em 

AVANÇAR; 

 - Campo (16):  “CPF” preencher conforme CPF; 

- Campo (17):  “Nome” preencher conforme documento de identidade; 

- Campo (18):  “Data de Nascimento” preencher conforme documento de identidade; 

- Campo (19):  “Gênero” preencher conforme declaração do candidato; 

- Campo (20):  “Estado Civil” preencher conforme comprovante de estado civil; 

- Campo (21):  “NIS” (Número de Identificação Social – NIS é um número de cadastro atribuído 
pela CAIXA às pessoas que serão beneficiadas por algum projeto social e ainda 
possuem cadastro no PIS) se possuir, preencher com o número do NIS. Este campo 
não é obrigatório o preenchimento;  

Obs.: O candidato deve estar ciente de que se ele (a) for sorteado (a) deverá 
apresentar o número do NIS. Caso não possua, procurar a Secretaria Municipal de 
Assistência Social ou o Centro de Referência de Assistência Social – CRAS para 
fazer o cadastro do NIS; 

- Campo (22):  “Situação de Emprego/Profissão” preencher conforme sua situação. 

- Campo (23):  “Renda Bruta (R$)” preencher conforme comprovante de renda. 

1 - Se possuir contra-cheque preencher conforme este documento;  

2 - Se for aposentado preencher conforme Extrato de Pagamento do INSS;  

3 - Se for trabalhador informal (sem carteira assinada), preencher conforme 
declaração). 

- Campo (24):  “Reside no Município desde – Ano?” preencher desde que ano o proponente 
reside no Município de Paraúna; 

Se o proponente residir há mais de 5 (cinco) anos em Aparecida de Goiânia, 
deve estar ciente de que se ele (a) for sorteado (a) deverá apresentar um dos 
documentos relacionados abaixo, de um dos membros da família: 

1 Correspondência bancária em nome do candidato ou companheiro/cônjuge 
com data de emissão anterior ao ano de 2015, recebida no município de 
Paraúna;  

2 Contrato de aluguel com reconhecimento de firma em Cartório do 
Município de Paraúna anterior ao ano de 2015; 

3 Histórico escolar em nome de filhos ou titular ou companheiro informando 
que estudou no município Paraúna anterior ao ano de 2015; 

4 Conta de água, energia ou telefone com data de emissão anterior ao ano de 
2015; 

5 Título de Eleitor, comprovante de votação ou Certidão de Quitação Eleitoral 
informando que o domicilio eleitoral do candidato ou do 
companheiro/cônjuge no ano de 2015 ou anterior era no município de 
Paraúna. 

 



 

  

 
- Campo (25): “Possui vínculo com o município do Empreendimento desde - Ano?” Preencher 

desde que ano tem vínculo com o município de Paraúna. 

 

Se o proponente for sorteado(a), deve estar ciente de que deverá apresentar um 
dos documentos relacionados abaixo: 

8 Título de Eleitor, comprovante de votação ou Certidão de Quitação Eleitoral 
informando que o domicilio eleitoral do candidato ou do 
companheiro/cônjuge no ano de 2018 ou anterior era no município de 
Paraúna; 

9 Carteira de Trabalho e Presidência Social (CTPS) com contrato de trabalho do 
candidato ou do companheiro/cônjuge registrado em empresa do município 
de Paraúna no ano de 2018 ou anteriores; 

10 Certidão de nascimento de filhos ou Certidão de casamento ocorridos e 
registrados no município de Paraúna no ano de 2018 ou anteriores; 

11 Histórico/declaração escolar do candidato, companheiro/cônjuge ou de filhos 
em escolas/faculdades do município comprovando que estudou no município 
de Paraúna no ano de 2018 ou anteriores; 

12 Relatório com histórico de Consultas Médicas do candidato ou do 
companheiro/cônjuge constando carimbo e assinatura do médico em todas as 
consultas no município de Paraúna no ano de 2018 ou anteriores; 

13 Fatura dos Serviços ou Histórico de Fornecimento de Água, de energia elétrica 
ou IPTU em nome do titular ou companheiro/cônjuge emitido no município 
Paraúna no ano de 2018 ou anteriores; 



 

  

14 Outros documentos poderão ser aceitos, desde que sejam emitidos por órgão 
oficial no ano de 2018 ou anteriores em que conste o endereço e nome do 
candidato ou companheiro/cônjuge. 

- Campo (26):  “Tipo de Nacionalidade” preencher conforme sua nacionalidade; 

- Campo (27):  “Possui Deficiência”, preencher “Sim” ou “Não”, no caso de preenchimento do 
campo “Sim” deverá preencher o tipo de deficiência e informar obrigatoriamente 
o número do CID (Classificação Internacional de Doenças é publicada pela 
Organização Mundial de Saúde (OMS)) da deficiência, conforme Atestado Médico 
ou Laudo Médico ou Relatório Médico; 

- Campo (28):  “Possui doença Crônica”, preencher “Sim” ou “Não”, no caso de preenchimento 
do campo “Sim” deverá preencher obrigatoriamente o número do CID da doença, 
conforme Atestado Médico ou Laudo Médico ou Relatório Médico; 

 

 
 

- ABA DEPENDENTES - Na próxima tela deverá preencher com os Dados dos Dependentes (se 

houver). Se não possuir dependentes, clique em AVANÇAR. 

- Campo (29):  “Nome” preencher conforme documento de identidade/certidão de nascimento 
do dependente; 



 

  

- Campo (30):  “CPF” (campo obrigatório) preencher conforme CPF do dependente; Se o 
dependente não possuir CPF, ele poderá solicitar a sua inscrição do CPF nas 
Unidades Vapt-Vupt; 

Para fazer inscrição do CPF deverá comparecer a uma Unidade do Vapt-Vupt 
com os seguintes documentos: Certidão de (nascimento ou casamento) ou 
Carteira de Identidade, Título de Eleitor para maiores de 18 anos e Comprovante 
de Endereço;  

- Campo (31):  “Dt. Nascimento” preencher conforme documento de identidade/certidão de 
nascimento do dependente; 

- Campo (32):  “Grau de Parentesco” preencher qual o grau de parentesco com o titular; 

- Campo (33):  “Valor de Renda” preencher conforme comprovante de renda. 

1 - Se possuir contra-cheque preencher conforme este documento;  

2 - Se for aposentado preencher conforme Extrato de Pagamento do INSS;  

3 - Se for trabalhador informal (sem carteira assinada), preencher conforme 
declaração). 

- Campo (34): “Possui Deficiência”, preencher “Sim” ou “Não”, no caso de preenchimento do 
campo “Sim” deverá preencher o tipo de deficiência e informar obrigatoriamente 
o número do CID (Classificação Internacional de Doenças é publicada pela 
Organização Mundial de Saúde (OMS)) da deficiência, conforme Atestado Médico 
ou Laudo Médico ou Relatório Médico; 

- Campo (35):  “Possui doença Crônica”, preencher “Sim” ou “Não”, no caso de preenchimento 
do campo “Sim” deverá preencher obrigatoriamente o número do CID da doença, 
conforme Atestado Médico ou Laudo Médico ou Relatório Médico; 

 

Obs.: Para cada dependente digitado deverá clicar no campo “Salvar Dependente”, para 
depois digitar o outro dependente, se houver. 

 

 



 

  

 

 

 - ABA OUTRAS INFORMAÇÕES - Na próxima tela deverá preencher as outras informações. 

 

“Dados Referentes aos participantes:” este campo somente deverá ser preenchido quando o 
titular possuir cônjuge. 

- Campo (36):       “Casal Juntos desde” preencher desde que ano o casal está junto. 

- Campo (37):      “Estado Civil do Casal” preencher conforme estado civil do casal. 

 

- Campo (38, 39, 40 e 41): “Dados de contato” preencher com os telefones; 

  

- Campo (42):  “Beneficiário em Programas Sociais Atualmente” preencher se o 
proponente é beneficiário de algum programa social e qual; 

- Campo (43):  “Tem Interesse em adquirir casa financiada” preencher conforme 
declaração da proponente.  

 

 

 



 

  

 
 

 

- Campo (44): “A mulher é responsável pela família?” Marque 'SIM' se na família, a mulher é 

quem exerce maior responsabilidade, inclusive financeira. 

- Campo (45, 46, 47, 48, 49 e 50):  “Dados do Endereço” preencher conforme comprovante de 

endereço; 

- Campo (51): “Onde você mora possui:” preencher conforme solicitado; 

 



 

  

 
- Campo (52):  “Mora em área de risco declarada pela defesa civil?” Preencher conforme 

declaração do proponente. Se for preenchido com a opção “SIM”, deverá ser 
declarado qual o tipo de área de risco.  

- Campo (53): “Mora em área insalubre declarada pela defesa civil? (que não é bom para 
saúde)” preencher “Sim” ou “Não”; 

- Campo (54): “Família Desabrigada declarada pela Defesa Civil?” 

- Campo (55, 56 e 57):  “Dados referentes à Moradia” preencher com o valor pago de aluguel, o 
material da moradia atual, e a condição de moradia atual. 

 



 

  

 
 

 

 

8 - ABA COMPROVANTE - Após o preenchimento clicar no botão “Finalizar Inscrição” e será 
encaminhado para o “Comprovante de Inscrição”. Sua inscrição estará concluída. Confira os dados 
preenchidos e imprima o Comprovante de Inscrição. Se for necessária alteração de algum dado, 
basta entrar novamente na inscrição e alterar os dados. 

 

 

 

 

 


