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Cadastramento nacional



E aí, vamos nos cadastrar?

Atenção, siga as seguintes orientações:

• - Use notebook, computador de 
mesa ou Celular (smartfone). 

• Use internet de boa qualidade.

• - Crie "usuário" e “senha”.  Essa 
será a sua forma de entrar no 
local do cadastro. 

• Ao fazer login, utilize o usuário e 
a senha que criou. 

• - Evite erros de digitação. 

• - Em caso de dúvida pergunte.

Cadastramento nacional



Passo 1 - Clique em “Quero me cadastrar” (de acordo Foto 1). 

Acesse o site: 
http://familia.mfc.org.br/login

Como fazer o meu cadastramento?



Passo 2 – Crie um usuário; Crie uma senha; Insira um e-mail válido; 
Clique em “Cadastrar” (de acordo Foto 2). 

Vamos fazer o cadastro no FAMÍLIA MFC? 
É simples, fácil e rápido.



Passo 3 – Insira as informações solicitadas pelo sistema 
(de acordo a Foto 3, Foto 4, Foto 5 e Foto 6 a seguir). 

Esteja com todos os documentos necessários (RG e CPF).

DICAS IMPORTANTES

CPF: Informar CPF válido com 
11 dígitos.
Informar RG do cônjuge, se 
casado (a).
DATA: Informar a data 
completa. Dia (2 dígitos), Mês 
(2 dígitos) e Ano (4 dígitos). Por 
exemplo: 01/05/1978
CEP: Informar o CEP com 8 
números.
TELEFONE: Informe o DDD + 
Número do telefone, mas 
lembre-se, informe apenas 
números. O Sistema já está 
configurado para formatar 
telefones com e sem o dígito 9.



As cidades estão ordenadas por ordem alfabética, para achar uma cidade na lista, 
pressione a tecla referente a primeira letra do nome da cidade para agilizar a busca

Campos que pode ser filtrados.

DICAS IMPORTANTES

1- Escolha o ESTADO e 
serão mostradas apenas as 
cidades que ele possui

2 - Escolha a CIDADE e 
serão mostradas apenas as 
equipes-base que ela 
possui
.



Se sua Equipe-Base não estiver cadastrada, utilize o campo logo abaixo 
na tela de cadastro para informar o nome manualmente.

Acrescente os dados complementares.

DICAS IMPORTANTES

1- Indique o endereço 
completo e atualizado.

2 - Preencha os dados 
relativos à sua saúde, 
destacando os problemas 
existentes e as restrições 
alimentares.



Passo 4 – Depois de ter preenchido todos os campos, é só clicar em 
“ATUALIZAR”. Pronto, seu cadastro estará validado.

Finalizando o cadastramento.

DICAS IMPORTANTES

1- Indique o endereço 
completo e atualizado.

2 - Preencha os dados 
relativos à sua saúde, 
destacando os problemas 
existentes e as restrições 
alimentares.


