
 

Guia para extração
das listas do público potencial
do Auxílio-Inclusão no SigPAB



Este guia orienta sobre a consulta
disponibilizada no Sistema de Gestão do
Programa Auxílio Brasil (SigPAB) para
extração das listas do público potencial do
Auxílio-Inclusão.

A lista conta com informações diversas
sobre os potenciais beneficiários do Auxílio-
Inclusão, como idade, escolaridade,
endereço, se possui representante legal,
entre outras.

Com essa iniciativa, busca-se apoiar as
ações desenvolvidas pelos gestores,
técnicos e demais trabalhadores do Sistema
Único de Assistência Social (SUAS) nos
municípios e no Distrito Federal, de modo
que seja possível identificar e alcançar o
público potencial do Auxílio-Inclusão,
resultando no seu efetivo ingresso no
mercado de trabalho.
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Para acessar o Sistema de Gestão do
Programa Auxílio Brasil (SigPAB), deve-se
abrir no navegador o seguinte endereço: 

http://www.mds.gov.br/mds-sigpbf-web/
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http://www.mds.gov.br/mds-sigpbf-web/
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Em seguida, inserir login e senha, na parte superior, à direita da página, como indicado pela
seta vermelha na figura abaixo.
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A seguir, ao entrar na próxima tela, clicar no menu "Administrativo", em "Transmissão de
Arquivos", e, por último, em "Upload/Download de Arquivos".
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Ao clicar em “Upload/Download de Arquivos”, aparece a tela a seguir.
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Em seguida, acessar a pasta “Cadastro Único” e, depois, a subpasta "Auxílio-Inclusão", conforme
tela abaixo.



Para baixar as listas com os
dados do público potencial do
Auxílio-Inclusão, o gestor ou
técnico deve buscar o arquivo
de preferência (que está
nomeado com informação da
UF/município) e clicar no ícone
indicado pela seta vermelha na
figura a seguir.

Veja a figura da próxima página.
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O arquivo que é baixado abre no editor de planilhas conforme apresentado na figura a seguir
(os dados são fictícios). 



Pode-se ter acesso a um
conjunto de dados,
distribuídos em colunas, entre
os quais:

Número do CPF

Nome do Titular

Data de Nascimento

Escolaridade
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Idade

Endereço

Contato
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Deficiência declarada

Interesse em trabalhar

Ocupação exercida

Representante Legal (se houver)



Sigla Denominação Tipo Descrição do tipo

ibge Código do município no IBGE   

nm_uf Unidade da Federação   

nm municip Município   

nu_cpf_pessoa Número do CPF do beneficiário   

dt_nasc_t_iso Data de nascimento do beneficiário   

idade Idade do beneficiário   

nm_tit_benef_t Nome do beneficiário   

co_familiar_fam Código do grupo familiar no CadÚnico   

co_chv_natural_pessoa Código chave natural do beneficiário   

escolaridade Escolaridade do beneficiário   

co_ano_serie_frequenta_me
mb

Código do ano/série que  a pessoa está
frequentando

 

5  - quinta série
6 - sexta série

7 - sétima série
8 - oitava série
9 - nona série

10 - curso não seriado
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co_curso_freq_pessoa_memb
Informa o nível de escolaridade
máximo que a pessoa concluiu

 

5 - Ensino Fundamental regular (duração 9 anos)
6 - Ensino Fundamental Especial

7 - Ensino Médio Regular
8 - Ensino Médio Especial

9 - Ensino Fundamental EJA - 1ª a 4ª séries
10 - Ensino Fundamental EJA - 5ª a 8ª séries

11 - Ensino Médio EJA (supletivo)
13 - Superior, Aperfeiçoamento, Mestrado

14 - Pré-vestibular

co_concluiu_frequentou_memb Informa se a pessoa concluiu o curso  
1 - sim
2 - não

null - não respondeu a este item do formulário

endereco_cadunico Endereço do beneficiário no CadÚnico   

numero Número (endereço)   

bairro Bairro   

nu_cep_logradouro_fam CEP   

in_tipo_contato_1_fam Tipo de contato permitido para contato  Celular

nu_ddd_contato_1_fam DDD do contato do beneficiário   
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nu_tel_contato_1_fam
Telefone de

  contato do beneficiário
   

in_envio_sms_contato_1_fam
Permite

  envio de SMS para contato

S Sim

N Não

in_tipo_email_fam
Permite

  envio de e-mail para contato

S Sim

N Não

in_def_cegueira_memb
Declarou
  cegueira

null não declarou

1 declarou 

in_def_baixa_visao_memb
Declarou

  baixa visão

null não declarou

1 declarou 

in_def_surdez_profunda_memb
Declarou

  surdez profunda

null não declarou

1 declarou 

in_def_surdez_leve_memb
Declarou

  surdez leve

null não declarou

1 declarou 

in_def_fisica_memb
Declarou

  deficiência física

null não declarou

1 declarou 
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in_def_mental_memb Declarou deficiência mental
null não declarou

1 declarou

in_def_sindrome_down_memb Declarou Síndrome de Down
null não declarou

1 declarou

in_def_transtorno_mental_memb Declarou transtorno mental
null não declarou

1 declarou

in_ajuda_nao_memb Declarou ajuda de terceira pessoa
null não declarou

1 declarou

co_sabe_ler_escrever_memb Sabe ler e escrever
1 sim

2 não

deseja_trabalhar
Informou vontade de ingressar no mercado de trabalho no
Questionário de Identificação de Barreiras do BPC na Escola

 
sim
não

null - não respondeu

co_cbo CBO do último vínculo em que trabalhou
campo

numérico
Código da Classificação
Brasileira de Ocupações

no_razao_social Razão social da última empresa em que trabalhou   

ref_ultimo_vinculo Data do último ano/competência trabalhado   
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cs_tipo_r Tipo de Representante Legal 

0 Inexistente

3 Curador

1 Tutor

5 Tutor Nato

7 Termo de Guarda

8 Representante Entidade

9 Administrador Provisório

representante_legal Nome do tipo de Representação Legal  

Inexistente
Tutor

Curador
Tutor Nato

Termo de Guarda
Representante Entidade
Adminstrador Provisório

cod_seq_ibge Código do município no IBGE   

municipio Nome do município   

cod_UF Código IBGE da UF   

UF Sigla da UF   

nm_origem Arquivo de origem  
campo usado apenas para particionamento

dos arquivos
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