ID
jovem
Como conseguir?

Quem

tem

direito?

Ter entre 15 e 29 anos;
Possuir renda familiar de até dois salários mínimos;
Ter seu NIS (Número de Identificação Social) ativo no CadÚnico (Cadastro
Único do Governo).
*O Cadastro Único é um sistema da Caixa Econômica Federal que também registra e controla os
dados de cidadãos inscritos em diversos outros programas sociais, como Bolsa Família, Minha
Casa, Minha Vida, Carteira do Idoso, entre outros. Para que as informações não fiquem
desatualizadas, o beneficiário deve procurar o CRAS (Centro de Referência de Assistência
Social) de seu município, no máximo a cada dois anos.

Quais

os

benefícios?

Meia entrada em eventos culturais, esportivos e de lazer em geral, como
shows musicais, peças de teatro, competições, entre outros.
Isenção de taxas de inscrição em concursos públicos.
Viagens gratuitas de ônibus, trem ou embarcação. O documento só tem
validade para os transportes de classe convencional e que sejam para trajeto
interestadual;
A iniciativa ID Jovem garante que toda viagem realizada por intermédio de
empresas da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) terá quatro
vagas reservadas para jovens portadores do documento. Duas delas oferecem
100% de desconto no valor da passagem, enquanto as outras duas dão 50%. O
programa também exige que as empresas forneçam, no mínimo, uma linha
convencional por semana com a gratuidade.

Como

fazer

o

cadastro

pelo

site?

1. Com seu número NIS em mãos e CadÚnico atualizado, acesse o site
idjovem.juventude.gov.br e clique na opção "Emitir ID Jovem", no canto
superior direito da tela;

Clique aqui para ser redirecionado para o site

2. Role a tela até visualizar os campos para preenchimento dos seguintes
dados: número do NIS, nome completo, nome da mãe e data de nascimento. Após
inserir as informações, basta clicar em "Gerar ID Jovem";

3. Sua carteirinha estará disponível, basta imprimir.

Como

fazer

o

cadastro

pelo

APP?

1. Faça o download do aplicativo ID Jovem 2.0 na App Store ou Google Play
Store e abra o app;

2. Preencha seus dados e, em seguida, clique em "Acessar". Após conferir suas
informações, confirme com "OK";

3. Sua ID Jovem digital será gerada e estará disponível para uso.

