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1. Cadastro 
O cadastro é feito somente pela Internet no endereço da Secretaria da Habitação: 
www.habitacao.sp.gov.br. 
 

1.1. Acesso ao Cadastro 

Clique em Acessar 
Cadastro da PPP 
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1.2. Acessar Ficha de Interesse 
 
Leia atentamente todas as informações e no final dessa página clique no botão 
“Acessar Ficha de Interesse”. 

Clique em Acessar Ficha de Interesse 
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1.3. Preencha os campos CPF, Data de Nascimento, e o Código, 
respeitando Letras Maiúsculas. Clique no botão “ACESSAR”. 

Clique em Acessar após preenchimento 
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1.4. Caso tenha feito o cadastro anteriormente e esteja retornando para 
atualizar seus dados, aparecerá, conforme figura abaixo, uma tela 
solicitando o número de inscrição da ficha de interesse. 
Caso contrário, vá direto para o item 1.5. 

Preencher com número de inscrição da ficha de interesse 

Clique em Acessar após preenchimento 
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1.5. Aparecerá a tela com os campos da ficha de interesse para PPP. Faça 
o preenchimento conforme os critérios do edital. 

Clique em Salvar após preenchimento 
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1.6. O processo se encerra com o recebimento do protocolo da figura 
abaixo. Você pode anotar o número de sua ficha de interesse, ou então 
imprimir ou salvar esse protocolo. Além disso, você receberá esse 
protocolo por email, caso tenha cadastrado seu email corretamente. 
Importante lembrar da importância de guardar esse número, caso precise 
utilizá-lo para atualizar seus dados neste cadastro. 
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2. Perguntas Frequentes 
 

2.1. Como atualizar os dados do meu cadastro? 
a) Tenha em mãos o número de sua ficha de interesse. 
b) Repita os itens anteriores até o item 1.4, quando será solicitado o 

número de sua ficha de interesse. 
c) Faça o preenchimento do seu número para atualizar seus dados e 

acessar sua ficha de interesse. 
d) Altere seus dados e clique em salvar para concluir a atualização. 



Guia Cadastro PPP 

2.2. Como recuperar o número da minha ficha de interesse? 
a) Repita os itens anteriores até o item 1.4, quando será solicitado o 

número de sua ficha de interesse. 
b) Conforme figura abaixo, clique no botão “Lembrar Meu Número de 

Inscrição”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) Verifique o recebimento do número de sua ficha de interesse, no 
email que você cadastrou. 

Clique aqui para receber seu número por email. 
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