
  

“POR DENTRO DO BPC”: 
 

 
 

Inscrições abertas para o Webinário da Região Norte 
 

Neste mês de abril, terão início as atividades do Apoio Técnico programadas pelo Departamento 

de Benefícios Assistenciais, com o apoio do Departamento de Gestão do Sistema Único de 

Assistência Social. 

Os encontros de apoio técnico foram preparados especialmente para os gestores e os técnicos 

dos estados e dos municípios. Na oportunidade, vamos conversar sobre o Benefício de Prestação 

Continuada (BPC), o que é o benefício, critérios de acesso, inscrição no Cadastro Único, 

acompanhamento dos beneficiários, entre outros assuntos. 

Para que todos possam assistir, foi preciso organizar diferentes momentos, um para cada região 

do país. Para que você saiba quando participar, é só dar uma olhada no nosso calendário e ficar 

atento para o período de inscrições: 

 

Nº REGIÃO PERÍODO DE INSCRIÇÕES DIA DO WEBINÁRIO 

    1 NORTE 7 a 15/4 16 de abril 

    2 NORDESTE 10 a 20/5 21 de maio 

    3 GESTORES DOS 
ESTADOS E DF 

7 a 17/6 18 de junho 

    4 SUL 26/7 a 5/8 6 de agosto 

    5 SUDESTE 13 a 23/9 24 de setembro 

    6 CENTRO-OESTE 27 a 30/9 1º de outubro 

    7 GESTORES DOS 
ESTADOS E DF 

25/10 a 4/11 5 de novembro 

 

Lembrando que o evento do dia 16 de abril é exclusivo para os gestores da Região Norte. Ao 

fazer a inscrição, o participante receberá um link exclusivo para acesso ao webinário. Ao final, 

após preencher a avaliação, será emitida uma declaração de participação. 

Aguardamos vocês nos webinários! Se precisarem entrar em contato conosco, nossos canais de 

contato estão sempre disponíveis. Basta enviar sua mensagem para bpc@cidadania.gov.br. 

 

ATENÇÃO: se você mora em alguma cidade da Região Norte do país ou faz parte da 

gestão dos Estados do Amapá, Acre, Amazonas, Pará, Tocantins, Roraima ou 

Rondônia, faça agora mesmo a sua inscrição pelo link:   

https://forms.office.com/r/D8JaBcqNxx 

Até breve! 
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