
Como será feita a seleção 
O processo de escolha das famílias tem total transparência e respeita 
critérios sociais. Desde de 2013, a prefeitura passou a publicar na internet 
a lista de espera da habitação para que todos tenham conhecimento e 
possam acompanhar. Além disto, pelo critério de pontuação, as moradias 
serão destinadas a quem mais precisa. 

Cada inscrito no programa pode ter de 1 a 6 pontos e você faz parte do 
grupo que teve até 3 pontos. Para este grupo, serão entregues 92 moradias 
e o sorteio será realizado em duas fases:

Atenção
Não se atrase

As urnas começarão a receber as senhas logo 
no início do evento. Por isso, é muito importante 
que você chegue às 10h em ponto para não 
se atrasar. Caso você não seja sorteado, 
não desanime. As mais de 5 mil moradias 
contratadas pela prefeitura logo estarão 
prontas e sua inscrição será automaticamente 
selecionada para o próximo sorteio.

1ª fAse: 

1 - Primeiro, consulte o número de sua 
inscrição. Ele consta no lado superior direito 
do protocolo que você recebeu no dia que se 
cadastrou no programa. O número também 
está na página da prefeitura na internet 
(http://www.sjc.sp.gov.br/
programahabitacional).

2 – Confira qual é a sua dezena final do 
número de inscrição. Ela é formada pelos 
dois últimos números do lado direito. 
Exemplo, se o seu protocolo de inscrição for 
12.954, seu número no sorteio será o 54.

3 – Você estará concorrendo com sua 
dezena no 1º e no 2º prêmio. Acompanhe 
o sorteio da Loteria Federal do dia 
18/06/2014. O resultado pode ser conferido 
em qualquer lotérica, em jornais, ou por 
meio da internet no site da Caixa Econômica 
Federal (http://www.caixa.gov.br/
loterias). 

Importante: Caso a dezena do primeiro 
prêmio seja sorteada novamente no 
segundo, valerá a dezena do prêmio 
seguinte, sucessivamente, até se obter 
numeração diferente.

2ª fAse: 

4- Se a dezena final do seu número de 
inscrição foi sorteada pela Loteria Federal, 
você estará selecionado para participar 
da segunda fase, que vai acontecer no 
dia 25/06/2014.  Compareça no local do 
sorteio levando os documentos pessoais e o 
comprovante de inscrição no programa.

O sorteio vai acontecer no dia 25/06/2014, 
às 10h, no Centro da Juventude, que fica na 
rua Aurora Pinto da Cunha, 131 - Jardim 
América (na região do Parque Industrial, 
bem pertinho do viaduto Kanebo).
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