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PREFEITURA SELECIONA INSCRITOS DO PROGRAMA MINHA CASA 

MINHA VIDA PARA OS EMPREENDIMENTOS BOM RETIRO, CAJURÚ I 

E CAJURÚ III 

 

1º PASSO – CLASSIFICAÇÃO EM GRUPOS 

 

Todas as pessoas inscritas no Programa Minha Casa Minha Vida até a data de 11 de 
dezembro de 2015, que declararam renda de até R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos 
reais), foram classificados em 3 grupos, conforme quadro abaixo:  
 
 

Grupo 1 - quem tem de 4 a 6 critérios. .  

Grupo 2 – quem tem de 2 a 3 critérios. .  

Grupo 3 – quem tem até 1 critério.  

A Prefeitura divulgou no site, e também deixou disponível no térreo e no sexto andar da 
Prefeitura a listagem de todas as pessoas, por grupos, em ordem numérica de PH 
(número do Programa Habitacional) para fins de participação no sorteio da Loteria 
Federal. 

 
 
 

O que são critérios? 

Critérios são pontuações que são dadas, uma a cada item abaixo: 

 Tempo de moradia na cidade acima de 10 anos 

 Tempo de inscrição no programa acima de 6 anos 

 Família que tem filho(s) menor(es) de 18 anos 

 Morar em área de risco ou insalubre 

 Mulher responsável pela unidade familiar 

 Família que faça parte pessoa com deficiência 

 
 

2º PASSO – SELEÇÃO PELA LOTERIA FEDERAL  

 

As pessoas que pertencem ao Grupo 1 foram selecionadas conforme resultado do primeiro 
prêmio da Loteria Federal de 19 de dezembro de 2015. O número sorteado foi 26938.  

As pessoas que pertencem ao Grupo 2 foram selecionadas conforme resultado do segundo 
prêmio da Loteria Federal de 19 de dezembro de 2015. O número sorteado foi 02541. 

As pessoas que pertencem ao Grupo 3 foram selecionadas conforme resultado do terceiro 
prêmio da Loteria Federal de 19 de dezembro de 2015. O número sorteado foi 53974. 

A partir do número sorteado, buscou-se o número igual ou o maior mais próximo, e à partir 
deste, foram contemplados todos os seguintes, até preencher o número total de 
selecionados. 

https://www.sjc.sp.gov.br/media/628710/comunicado_publico_001.pdf
https://www.sjc.sp.gov.br/media/628710/comunicado_publico_001.pdf
https://www.sjc.sp.gov.br/media/628710/comunicado_publico_001.pdf
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Para o Grupo 1 foram selecionadas 1.164 famílias para concorrer a 388 unidades a serem 
sorteadas em urnas.  

Para o Grupo 2 foram selecionadas 483 famílias para concorrer a 161 unidades a serem 
sorteadas em urnas. 

Para o Grupo 3 foram selecionadas 291 famílias para concorrer a 97 unidades a serem 
sorteadas em urnas. 

(Esta quantidade é definida cumprindo Portaria 412 do Ministério das Cidades e Decretos 
Municipais 16717, 16738 e 16753) 
 

 
 
Os selecionados estão divulgados no site da Prefeitura e também a relação está 
disponível no térreo e no sexto andar da Prefeitura, além da Prefeitura ter enviado uma 
correspondência.  
 
 

 

PRÓXIMO PASSO = SORTEIO EM URNAS  

(SOMENTE PARA OS SELECIONADOS) 

Acontecerão nas seguintes datas e locais: 

GRUPO 3 – Dia 17 de Janeiro/16 – domingo - 10h00 – Centro da Juventude  

GRUPO 2 – Dia 23 de Janeiro/16 – sábado – 13h00 – Estádio Martins Pereira 

GRUPO 1 – Dia 24 de Janeiro/16 – domingo – 10h00 – Estádio Martins Pereira 
 

 
 
 

Caso você não tenha sido selecionado para o sorteio em urnas, haverá outra seleção para 
o empreendimento Limoeiro, que em breve divulgaremos. 

Se você não está inscrito no programa, você pode se inscrever e participar da próxima 
seleção. 
 

 
 
 

São José dos Campos (SP) – 05 de Janeiro de 2015 
Secretaria Municipal de Habitação 

 
 


