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CNH SOCIAL 2019 ? Inscrições, Carteira de Habilitação
Social
Conheça o que é o projeto CNH Social 2019. Acessar · quem_pode_se_inscrever. Quem pode se
Inscrever. Veja se você se enquadra nos requisitos para inscrição.
Muitos não sabem, mas existe um benefício do governo que facilita a você tirar sua Carteira
Nacional de Habilitação gratuitamente. Pois é! Diversas pessoas já se conseguiram o benefícios e
você não pode ficar de fora. O programa se chama CNH Social e você não paga absolutamente
nada, nenhum centavo para ter sua CNH. Aqui neste post você obterá todas as informações para
saber como conseguir a sua CNH Social. Fique ligado!

CNH Social 2019: Como funciona

A CNH Social – ou CNH Popular como também é chamada – foi criada com o intuito de
possibilitar que todas as pessoas de baixa renda tivessem acesso e pudessem tirar sua Carteira
de Habilitação ou quisessem incluir alguma categoria nova. O benefício foi criado em 2011 e
muitas gente ainda não sabe da existência. Mais informações sobre CNH Social na nossa página.

1/6

PIS 2018 - 2019
O PIS 2018-2019 será pago a todos os trabalhadores que tenham direito ao beneficio social do PIS/PASEP.
http://www.piscaixa.com.br

Esse benefício figura entre os melhores do governo. Até agora, já beneficiou milhares de pessoas
que não tem condições para tirar uma Carteira Nacional de Habilitação. Em parceria com o Projeto
Incluir, a CNH Social está cumprindo seu papel e ajudando muita gente.

CNH SOCIAL: Qual o Preço?
Como dito anteriormente, a CNH gratuito foi idealizada e criada para

poder ajudar todas as pessoas que não podem pagar para tirar uma Carteira Nacional de
Habilitação, portanto, ela não tem custo nenhum e fica proibida a cobrança de qualquer valor.
Durante todo o processo, desde a inscrição até a tiragem, não será cobrado nenhum valor.

CNH SOCIAL: Quais os requisitos para poder tirar?
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Para receber qualquer benefício do governo são feitas diversas exigências. Com o programa CNH
Social, não é diferente.
A primeira exigência é que você possua até dois salários-mínimos de renda bruta familiar.
Listamos abaixo os outros requisitos, confira:

Maior de 18 anos;
Saber ler e escrever;
Ter renda familiar de até 2 (dois) salários mínimos;
Está desempregado há mais de 1 (um) ano;
Ser beneficiário de programas sociais como o Bolsa Família e Chapéu de Palha;
Ser estudante de rede pública, com bom desempenho;
Estar inscrito no CadÚnico;
Dentre outros.
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Dependendo do estado, você precisa atender a todos os critérios, já outros exigem apenas alguns
ou que você atenda a apenas um requisito listado a cima, porém, isso vai de acordo com o
regulamento do seu estado.
Alguns profissionais que querem se recolocar no mercado de trabalho como motoristas de ônibus,
frentistas e motoboys ganham alguns benefícios a mais. O programa CNH Social não beneficia
apenas quem quiser a primeira CNH, mas também todos os que desejarem classifica-lá. É muito
importante verificar as informações e os requisitos para cada tipo de inscrição.

CNH SOCIAL: Estados e Inscrição

Nós sabemos que, com o avanço tecnológico, diversos assuntos burocráticos podem ser
realizados pela internet. Alguns estados estão na frente neste quesito. É o caso de:
Pernambuco;
Espírito Santo;
Paraíba;
Minas Gerais;
Maranhão;
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São Paulo; e
Rio Grande do Sul.
Estes estados possuem sites na internet que facilitam muito a vida do cidadão: o site do Detran.
No site, diversos serviços podem ser realizados sem precisar sair de casa. O Sest/Senat também
participa deste programa, e você pode consultar nesta instituição do seu estado para saber se há
vagas ofertadas.

Para fazer sua inscrição no programa CNH Social, você deve acessar o site do Detran do seu
estado. Verifique junto ao DETRAN do seu estado a disponibilidade do programa de CNH Social,
caso haja, fique de olho nas notícias sobre o programa e não deixe passar esta oportunidade.
Para se inscrever, siga as instruções:
Ao identificar o link do Detran do seu estado no tópico a baixo, encontre no site a opção
CNH Social, e em alguns estados é chamado de CNH Popular;
Clique na opção referente a ‘CNH Social/Popular’ e siga as instruções para inscrição que
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terá no site;
Após seu cadastro, seus dados serão avaliados para confirmar se você se encaixa nos
requisitos do programa;
A divulgação do resultado será no próprio site do Detran, na data especificada no edital.
Você deve levar os seguintes documentos para a comprovação de informações:
CPF ( Original e cópia);
Documento oficial com foto: RG, CNH, CTPS ou Reservista. ( Original e cópia);
Comprovante de residência. (Original e cópia);
Certidão de Casamento, Declaração de união estável ou de divórcio. (Original e cópia)

As inscrições para a CNH Social são abertas de acordo com o calendário do Detran estadual,
então fique ligado e informado para não perder essa chance. Boa sorte!
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