
PASSO A PASSO

EMERGENCIAL
Auxílio

Realização Apoio



EMERGENCIAL

 É um benefício financeiro destinado aos trabalhadores 
informais, microempreendedores individuais (MEI), autô-
nomos e desempregados.
 O objetivo é fornecer proteção emergencial no período 
de enfrentamento à crise causada pela pandemia do Coro-
navírus - COVID 19.

O que é?

 O benefício no valor de R$ 600,00 será pago por três 
meses, para até duas pessoas da mesma família.
 Para as famílias em que a mulher seja a única responsá-
vel pelas despesas da casa, o valor pago mensalmente 
será de R$1.200,00.
 

Como funciona?



Pra quem se destina?

 Ser maior de idade;

 Não ter emprego formal;

 Não receber benefício previdenciário, assistencial, seguro desempre-
go ou outro programa de transferência de renda federal, com exceção 
do Bolsa Família;

 A renda familiar por pessoa precisa ser de até meio salário mínimo 
(R$ 522,50) ou a renda familiar total de até três salários mínimos (R$ 
3.135,00)

 Não ter recebido rendimentos tributáveis, no ano de 2018, acima de 
R$ 28.559,70;

 Exercer atividade na condição de microempreendedor individual 
(MEI) ou ser contribuinte individual ou facultativo do Regime Geral de 
Previdência Social (RGPS) ou ser trabalhador informal inscrito no Ca-
dastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico); 

 Ter cumprido o requisito de renda média até 20 de março de 2020.

Para ter acesso ao auxílio emergencial, a pessoa deve cumprir, 
ao mesmo tempo, os seguintes requisitos:



Como acessar?

www.auxilio.caixa.gov.br

Pelo site www.auxilio.caixa.gov.br 

Ou pelo aplicativo disponível para Android e IOS  

INSTALAR

CAIXA | Auxílio Emergencial
Caixa Econômica Federal    Finanças



Passo a passo
1) Clique em: realize sua solicitação

2) Marque os dois quadros que precisam ser marcados, em seguida 
clique em tenho os requisitos e quero continuar;

3) Preencha os dados cadastrais e clique em continuar;

4) Cadastre o número do celular e a operadora para receber o código de 
verificação

5) Digite a o código de verificação recebido e clique em continuar



6) Informe sua faixa de renda, profissão, cidade e estado;

7) Finalize o cadastro com os dados solicitados;

8) Forneça o número da conta para recebimento do valor;

9) Confira as informações;

10) Clique em concluir;

11) Acompanhe sua solicitação pelo botão na página inicial.

O processo de cadastro é o mesmo no site ou no aplicativo.



Dúvidas?

111

 O número 111 foi criado especificamente para esclarecer dúvidas 
sobre o benefício emergencial e serve apenas para orientação.
 
 Não é possível realizar o cadastramento por intermédio dele.




