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Introdução

 Com a publicação da Lei n°12.101, de 27 de novembro de 2009, os requerimentos de 
concessão originária e de renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência 
Social, que antes eram solicitados ao Conselho Nacional de Assistência Social, deverão ser 
protocolados nos Ministérios da Educação, da Saúde e do Desenvolvimento Social e Combate 
à Fome, conforme a área de atuação da entidade.

 A entidade com atuação preponderante na educação terá seus processos analisados 
pelo Ministério da Educação - MEC por meio de suas Secretarias e seus órgãos vinculados.

 As entidades educacionais devem realizar o cadastramento por meio do Sistema de Certi-
ficação de Entidade Beneficente de Assistência Social na Área de Educação - SisCEBAS. Para 
tanto, a entidade mantenedora deverá seguir os seguintes passos:

•	 Solicitar e emitir o certificado digital de sua entidade mantenedora. Para mais infor-
mações ver  “Cartilha sobre certificado digital”;

•	 Solicitar acesso no sistema de segurança digital, como descrito neste Manual;

•	 Aguardar liberação de acesso;

•	 Acessar o sistema para cadastramento, como descrito neste Manual.

  2. Introdução
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O SisCEBAS possui um menu localizado na parte superior direita da tela, onde:

- Página Inicial: Retorna o usuário à tela inicial do sistema.

- Manual do Usuário: Local onde se encontram os manuais do sistema.

- Fale Conosco: Local para contato com os gestores do sistema. Para isso, siga os passos:

- Coloque o nome;

- Informe o e-mail;

- Digite a pergunta e clique em “Enviar”.

- Perguntas Frequentes: Lista as perguntas mais frequentes feitas pelo usuário e serve para 
esclarecimento de dúvidas.

- Legislação: Local onde se encontram as leis que regulamentam o sistema.

- Sair: Esta opção só aparece se o usuário estiver autenticado no sistema. Ao clicar nessa 
opção o usuário sai do sistema.

  3. Menu Superior
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A imagem abaixo é a tela inicial do SisCEBAS, onde:

1.  Perfil: O sistema apresenta as seguintes opções: Entidade Mantenedora, Usuário MEC, 
Usuário MS, Usuário MDS, Sociedade Civil ou Órgãos de Representação.

  4.Perfis/Solicitar acesso
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•	 Entidade Mantenedora: Pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, que  
presta serviços preponderantemente na área de educação.

- Para solicitar acesso a esse perfil clique em “Entidade Mantenedora”, conforme 
a figura.

- É necessário definir qual a atuação preponderante, sendo as três opções:

•	 Educação: Se sua atuação preponderante é a educação, clique nessa 
opção para se cadastrar como representante de uma entidade mante-
nedora. 

•	 Assistência	Social	/	Saúde: Clicando nessas opções será redirecionado 
aos portais desses ministérios.

  4.Perfis/Solicitar acesso
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 Ao escolher a atuação preponderante “Educação”, o solicitante é transferido ao Sistema 
de Segurança Digital - SSD.

- Coloque o número do CNPJ (válido) da entidade e clique em “Próximo”.

- Insira o código (destacado na figura abaixo) e clique em “Próximo”.

- Preencha os campos solicitados nos formulários e clique em “Próximo”.

- No último formulário clique em “Salvar”. Aguarde a mensagem (imagem abaixo)

  4.Perfis/Solicitar acesso
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 O usuário retorna para a tela inicial do SisCEBAS.

ATENÇÃO: Caso apareça a mensagem em destaque na imagem acima, significa que sua 
instituição não está cadastrada no EMEC ou EDUCACENSO e não poderá prosseguir para o 
cadastramento.

 Se a sua solicitação foi cadastrada com sucesso, aguarde a liberação para acessar o 
sistema e prencher o cadastro.

  4.Perfis/Solicitar acesso
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Acesso ao sistema utilizando “Certificação Digital”: É utilizado pelas entidades mantenedo-
ras, Ministério da Saúde, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e Órgãos de 
Representação.

ATENÇÃO: O certificado que será utilizado no SisCebas é o do tipo A3. Procure uma das 
Autoridades Certificadoras - AC, para informações sobre aplicações, custos, formas de pa-
gamento, equipamentos, documentos necessários e demais exigências.

Ao clicar em “Acessar o Sistema” o usuário é enviado para o SSD como informado na 
figura abaixo:

     
- O usuário deve clicar em “Acessar o sistema”. 

Ao clicar em “Acessar o Sistema” o usuário é enviado para o SSD, como informado ante-
riormente.

Importante: O acesso com o certificado digital necessita que o programa “Java” esteja instala-
do na máquina. Certifique que esse programa esteja instalado por meio do site http://www.java.
com/pt_BR/  . Caso o sistema operacional utilizado em seu computador seja o windows 7, vai 
aparecer a imagem abaixo, basta clicar em “Run”.

  5. Autenticando no 
      Sistema
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  - Neste momento existem dois tipos de situação, sendo:
   

a)  Não lista certificado.

1. Observe que não foi listado nenhum certificado. Este caso ocorre 
quando não houve comunicação entre o hardware de armazenamento 
do certificado com o navegador de internet. 

2.  ATENÇÃO: Essa é a mensagem informando que o seu certificado não 
foi encontrado. 

Importante: Caso isso ocorra e o hardware do seu certificado esteja co-
nectado corretamente no computador, retire-o e coloque-o novamente. Se 
continuar aparecendo a mensagem (2), entre em contato com a sua auto-
ridade certificadora.

b) Lista os certificados.

  5. Autenticando no 
      Sistema
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1.  Lista	os	certificados:	Neste local são listados todos os certificados váli-
dos localizados no seu computador. Selecione o certificado desejado.

2.  Autenticar: Deve clicar nesse botão para validar o certificado seleciona-
do. Ao clicar nesse botão, será solicitada a senha PIN (senha de seguran-
ça do hardware onde o certificado está armazenado) que foi cadastrada 
na geração do seu certificado.

•	 Digite a senha e clique em “Ok”.

  5. Autenticando no 
      Sistema
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 Após a solicitação e liberação de um usuário ou mantenedora é possível se autenticar 
no sistema. Para isso basta seguir os passos:

a) Entidade Mantenedora

- Para se autenticar basta clicar em “Acessar o sistema”, conforme a figura abaixo:

- O usuário é enviado para se autenticar no SSD, veja a página 10 (dez) deste Manual.

6. Acessando o Sistema
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Essa é a tela que a entidade mantenedora visualiza ao se autenticar no sistema, onde estão 
definidos:

1) as informações do usuário que se autenticou como o nome, o perfil solicitado e esta-
do desse perfil.

2) o menu de ações permitidas a esse usuário, como: 

•	 Liberação de Usuário: Local onde permite acesso ao solicitantes;
•	 Cadastramento: Local onde se atualizam as informações para o cadastro.

3) os dados da entidade mantenedora.

4) a lista das instituições (mantidas) filiadas à entidade mantenedora.

6. Acessando o Sistema
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Liberar Usuário

Para liberar acesso a suas instituições, siga os passos:

- Autentique-se no sistema;

- Clique em liberar usuário.

Essa tela apresenta os usuários a serem liberados no sistema, onde estão determinados:

1) o local onde se definem os filtros para pesquisa: 

- Para encontrar um usuário defina os filtros e clique em “Consultar”.

2) as informações do usuário consultado.

3) a legenda sobre o status do usuários.

4) o local onde se tem uma ação com o usuário:

- Para liberar um usuário clique no ícone do lápis em “Ação”;

- Marque a opção Permitir Acesso e clique em “Salvar”.

  7. Liberar Usuário
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  8. Cadastramento

Para atualizar o cadastro da mantenedora siga os passos :

Informações sobre a entidade mantenedora

- Clique em “Cadastramento”, localizado no menu principal ao lado esquerdo da tela de 
autenticação.
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- Preencha o formulário com as informações solicitadas;

- Cadastre os contatos da mantenedora informando o seu tipo e clicando em “Salvar”;

- Faça o anexo dos seguintes arquivos:

•	 Cópia do CNPJ;
•	 Ata de eleição do Representante Legal;
•	 Ato Constitutivo da Entidade Mantenedora (Estatuto);

- Para isso basta clicar em “Enviar Arquivo” e procurar a pasta onde se encontra o arquivo.

Atenção: Existem dois meios para salvar as alterações, sendo:

a) Salvar: Guarda as informações atualizadas da parte onde foi alterada.

b) Salvar e Prosseguir: Guarda as informações atualizadas da parte alterada e segue 
para o próximo passo.

Informações sobre o estatuto

Para preencher o requerimento on-line	das informações sobre o Estatuto da Entidade Mante-
nedora, siga os passos:

  8. Cadastramento
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  8. Cadastramento

- Responda corretamente às perguntas. 

OBS: Caso a opção escolhida seja “Sim”, deve ser informado o número do artigo.

- Clique em “Salvar” ou “Salvar e prosseguir”.

Dados do Dirigente

Para preencher o requerimento on-line com as informações da entidade mantenedora, siga os 
passos:

- Preencha os campos solicitados;

- Defina o tipo de contato e clique em “Salvar”;

- Clique em “Salvar” ou “Salvar e prosseguir”.
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  8. Cadastramento

Membros da Atual Diretoria

Para preencher o requerimento on-line com os membros da entidade mantenedora, siga os 
passos:

- Preencha as informações solicitadas;

- Clique em “Salvar”, para ir adicionando o membro na listagem;

- Clique em “Salvar e Prosseguir”, para salvar todos os cadastros e prosseguir para o próxi-
mo passo.

Informações das Instituições de Educação

No menu do sistema, localizado ao lado esquerdo da tela, são listadas as instituições de edu-
cação cadastradas para essa mantenedora. Para preencher as informações dessas institui-
ções, siga os passos:

 - Clique no nome da instituição desejada, localizado no menu do sistema ao lado esquer-
do da tela;

- Preencha o formulário;

- Faça o upload dos seguintes arquivos:

•	 Ato de credenciamento fornecido pelo órgão competente;
•	 Estatuto ou Regimento Interno com a ata de eleição do representante legal.

- Para isso basta clicar em “Enviar Arquivo” e procurar a pasta onde se encontra o arquivo, 
no seu computador.
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  8. Cadastramento

- Defina o tipo de contato;

- Coloque o contato;

- Clique em “Salvar”;

- Clique em “Salvar” ou “Salvar e prosseguir”.
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Informações das Instituições de Educação (Corpo Dirigente)

No menu do sistema, localizado do lado esquerdo da tela, são listadas as instituições de edu-
cação cadastradas para essa mantenedora. Para preencher as informações do corpo dirigen-
te dessas instituições, siga os passos:

- Clique em “Corpo Dirigente”, localizado no menu do sistema abaixo do nome da institui-
ção;

- Preencha os campos solicitados;

- Clique em “Salvar”, para ir adicionando o membro na listagem;

- Clique em “Salvar e Prosseguir”, para salvar todos os cadastros e prosseguir para o próxi-
mo passo.

  8. Cadastramento
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  8. Cadastramento

Nova Instituição

Verifique no menu do sistema, localizado ao lado esquerdo da tela, as instituições de educa-
ção cadastradas para sua entidade mantenedora. Na falta de alguma instituição, o SisCEBAS 
permite o seu cadastro. 

Para preencher as informações dessa instituições, siga os passos:

- Clique em “Nova Instituição”.

Atenção: Neste formulário é possível cadastrar instituições com outras atividades que não 
sejam de educação. Para cadastrar instituições de educação superior, utilize o sistema E-MEC 
do Ministério da Educação e, para cadastrar instituições de educação básica, utilize o sistema 
EducaCENSO do INEP, que essas instituições são migradas para o SisCEBAS todas as noites.
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  8. Cadastramento

Para adicionar um contato, siga os passos:

- Selecione o contato a ser informado;

- Ao liberar o campo informe o contato;

- Clique em “Salvar” para adicionar o contato.

Para finalizar o cadastro da nova instituição, siga os passos:

- Preencha as informações solicitadas;

- Clique em “Salvar” para salvar o formulário;

- Clique em “Salvar e Prosseguir” para salvar o formulário e prosseguir para o próximo 
passo.

O próximo passo é cadastrar o corpo dirigente da nova instituição. Siga os passos descritos 
na página 21 deste Manual.
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