ATENÇÃO! INFORMAÇÕES ÚTEIS

Conheça o programa Identidade Jovem – ID Jovem.
A Identidade jovem é o documento que possibilita benefícios de meia-entrada em
eventos artístico-culturais e esportivos e também a vagas gratuitas ou com desconto no
sistema de transporte coletivo INTERESTADUAL, conforme disposto no Decreto
8.537/2015 .
O programa atende a faixa etária entre 15 e 29 anos, direito garantido pelo Estatuto da
Juventude – Lei nº 12.852/2013 e com renda familiar mensal de até dois salários
mínimos.
Não é necessário ser estudante para usufruir do benefício. Este é válido para qualquer
pessoas que esteja entre essas idades.
O cartão virtual ID jovem pode ser gerado gratuitamente pela internet, basta fazer o
download do aplicativo ID Jovem em smartphones ou pelo site da Caixa Econômica
Federal. Por meio desse aplicativo será gerado um documento de identidade virtual e a
validação será feita através de um QR CODE.
É só preencher com os dados que forem solicitados:
Número de Identificação Social (NIS), nome completo, data de nascimento e nome
completo da mãe. Caso a pessoa não saiba seu NIS, o aplicativo ID Jovem oferece a
ferramenta Localizar NIS, onde é necessário informar nome completo e outras duas
informações solicitadas.
COMO EMITIR A ID JOVEM?
Para poder ter acesso a ID Jovem, é preciso estar inscrito no CadÙnico ( instrumento de
identificação e caracterização socioeconômica das famílias brasileiras de baixa renda).
É através do número de NIS , gerado mediante cadastro no CadÙnico, que é possível
ter acesso ao benefício. Ressalta-se que o cadastro precisa ter sido atualizado a menos
de 24 meses, caso contrário o mesmo não poderá ser utilizado. A atualização é feita no
mesmo local onde é feito o cadastro. A soma da renda bruta familiar de todos os
integrantes da família não pode ultrapassar dois salários mínimos.
No município de Juiz de Fora/MG a Secretaria de Desenvolvimento Social (SDS) é o
órgão responsável por fazer, gerir e manter atualizado o CadÚnico. Fica localizada à
Rua Halfeld, 450, 4º andar- Centro.

Os atendimentos acontecem de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h.
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:
PARA ESTUDANTES QUE MORAM COM A FAMILIA: Comparecer a SDS
portando original e cópia dos seguintes documentos:






Cadastro de Pessoa Física (CPF) e título de eleitor de todos os adultos da casa;
Carteira de trabalho de todos os adultos da casa;
Certidão de nascimento das crianças da casa;
Comprovante de renda (contracheque, declaração renda OU ausência de renda
ou extrato bancário);
Comprovante de residência ( Conta de luz ou telefone atual).

OBS: PARA PESSOAS QUE NÃO MORAM COM A FAMILIA, MAS
RESIDE EM JUIZ DE FORA, APRESENTAR A DOCUMENTAÇÃO
INDIVUDUAL, LISTADA ACIMA

