
ID Jovem 2.0
- Como viajar de GRAÇA pelo País.

- Fazer ENEM gratuitamente!

Você sabia?
Jovem de 15 a 29 anos!

São milhões de brasileiros entre 15 e 

29 anos que terão maior acesso aos 

direitos garantidos pelo Estatuto da 

Juventude – Lei nº 12.852/2013.

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12852.htm


ID JOVEM 2.0

• COMO VIAJAR DE GRAÇA PELO PAÍS

• E FAZER O ENEM DE GRAÇA

• [ID Jovem]

• Além de vagas gratuitas em ônibus da linha interestadual, 
Identidade Jovem também permite o desconto em eventos 
culturais, tais como: cinema, teatro, circo, eventos esportivos, 
shows e gratuidade no ENEM para jovens de 15 a 29 anos.



BENEFÍCIOS ID JOVEM 2.0

• - Cultura

• Com a ID Jovem fica assegurado o pagamento de meia-entrada – 50% do valor cobrado no ingresso ao público em geral – em eventos 
artístico-culturais e esportivos

• - Lazer

• Com a ID Jovem fica assegurado o pagamento de meia-entrada – 50% do valor cobrado no ingresso ao público em geral – em eventos 
artístico-culturais e esportivos

• - Esporte

• Com a ID Jovem fica assegurado o pagamento de meia-entrada – 50% do valor cobrado no ingresso ao público em geral – em eventos 
artístico-culturais e esportivos

• - Transporte

• São reservadas por viagem, duas vagas gratuitas em cada veículo, comboio ferroviário ou embarcação do serviço convencional de
transporte interestadual de passageiros

• - Shows

• Com a ID Jovem fica assegurado o pagamento de meia-entrada – 50% do valor cobrado no ingresso ao público em geral – em eventos 
artístico-culturais e esportivos

• - Teatro

• Com a ID Jovem fica assegurado o pagamento de meia-entrada – 50% do valor cobrado no ingresso ao público em geral – em eventos 
artístico-culturais e esportivos



BENEFÍCIOS ID JOVEM 2.0

• Meia entrada em cinemas, shows, teatros, jogos de futebol, e 
quaisquer outras áreas culturais, como museus, parques naturais, 
etc.

• Reserva de assentos em viagens interestaduais, 2 assentos com 
100% de gratuidade e 2 assentos com no mínimo 50% de gratuidade 
do valor da passagem, sendo válidos ônibus, trens e barcos de 
classe convencional.

• Isenção em concursos públicos e vestibulares de universidades e 
institutos federais, assim como qualquer cidadão cadastrado no 
CadÚnico.



Como fazer o cadastro?

O primeiro passo para quem deseja utilizar o benefício, e estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do 

Governo Federal – CadÚnico. Através do cadastro, os dados do jovem serão analisados pelo programa, e caso seja aprovado, 

será gerado um número de NIS que poderá ser usado pagar gerar sua ID Jovem posteriormente.

Este cadastro é feito no CRAS – Centro de Referência de Assistência Social de sua cidade. Este centro na maioria das vezes 

encontra-se na sede da prefeitura do município. Para o cadastro, é necessário levar todos os documentos pessoais dos 

integrantes da família, comprovante de endereço, comprovantes de renda e carteiras de trabalho dos trabalhadores.

O responsável pela família é quem deve fazer o cadastro no CRAS. Os documento necessários são:

• RG

• CPF

• Título Eleitor

• Certidão de Casamento

• Comprovante de Residência

• Carteiras de Trabalho CTPS

• Atestados de matrícula escolar

• Contratos de Aluguel

Vale lembrar que não é obrigatório ser estudante para ter direito ao benefício.

https://idjovem.com/cadunico-cadastro-unico/


EMITINDO SEU ID JOVEM 2.0

• Depois de estar incluído no CadUnico e aprovado o cadastro no CRAS, é hora de gera sua ID Jovem. 
Para cadastrar seu documento o jovem terá duas opções, através do aplicativo oficial para 
smartphones ou pelo site oficial do programa.

• Em ambos os casos, para realizar o cadastro é necessário ter em mãos o número do NIS – Número de 
Identificação Social. Somente depois da inclusão e de posse do número do NIS, o cadastro do 
documento poderá ser realizado. Quem já possui o número de identificação Social, já pode fazer o 
download do aplicativo de forma gratuita, nas lojas oficiais da Apple, Windows e Google Android. 
Confira os links e baixe gratuitamente:

• Google Play

• Apple Store

• Windows Store

• Depois do download, abra o aplicativo e informe o número do NIS gerado no seu cadastro, nome 
completo, data de nascimento e nome da mãe. Depois da confirmação, caso não haja erros em seu 
cadastro, será gerado sua ID jovem com QRCode com código de identificação, data de validade e 
dados do titular.

• Caso seu cadastro não seja encontrado ou encontre algum erro ao gerar seu código, procure 
novamente o CRAS e solicite uma atualização em seu cadastro para gerar um novo NIS.

https://idjovem.com/cadastro-identidade-jovem/
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.caixa.idjovem
https://itunes.apple.com/br/app/CAIXA/id1143248912?mt=8
https://www.microsoft.com/store/apps/9nblggh50vgf


VIAGENS GRATUITAS

• No caso do transporte, são reservadas por viagem duas vagas gratuitas em cada tipo 
de transporte (interestadual de passageiros ou comboio ferroviário – ônibus, trem e 
embarcação). Depois que as vagas gratuitas se esgotarem, são reservadas mais duas 
vagas com desconto de 50% (no mínimo) no valor da passagem.

• É importante ressaltar que o transporte tem que ser interestadual. Logo, a viagem 
deve ser entre Estados diferentes. Toda empresa participante da ANTT (Agência 
Nacional de Transportes Terrestres) é obrigada a fornecer uma linha convencional 
por semana com gratuidade.

• Viagens entre municípios de uma mesma localidade não valem e nem dentro da 
própria cidade. A reserva desses assentos destinados especialmente aos jovens deve 
ser feita até 3 horas antes da partida do transporte.



Como funcionam as viagens interestaduais 
gratuitas do ID Jovem?

• Segundo o Estatuto da Juventude, o jovem de baixa renda tem direito a uma vaga gratuita ou 
com desconto em transportes interestaduais de passageiros. Além dos outros benefícios da ID 
Jovem, é importante lembrar que tanto a isenção quanto o desconto correspondem apenas ao 
valor da passagem.

• Pedágios, despesas com alimentação, taxa de embarque e outros valores serão cobrados. Além 
disso, o jovem beneficiário não pode fazer reserva em mais de um horário no mesmo dia, nem 
para o mesmo destino. Também não pode fazer para dias ou horários em que a viagem é 
considerada impraticável. Isso demonstra que o passageiro que reservar lugares, não deixando o 
benefício disponível para outros jovens cadastrados.

• Por isso, o bilhete de viagem gratuito ou com desconto é intransferível. A Identidade Jovem foi 
criada com o objetivo de facilitar a vida dos jovens de baixa renda no Brasil. Possui dúvidas em 
relação a esse programa? Então, é só deixar o seu questionamento no espaço abaixo. Além disso, 
você pode aproveitar para deixar a sua opinião sobre o assunto. Siga as nossas redes sociais para 
ficar por dentro das novidades da ID Jovem.



LINKS PARA SABER MAIS:

• https://idjovem.juventude.gov.br/emitir-id-jovem

• https://www.youtube.com/watch?v=__KTwYg8i-U&t=12s

• https://chat.whatsapp.com/EErFGuLDK67GbNvBrqv9Gj

• https://www.youtube.com/watch?v=EGJ1IVPNO-Y#action=share

• http://whats.link/leohezerdoemprego

https://idjovem.juventude.gov.br/emitir-id-jovem
https://www.youtube.com/watch?v=__KTwYg8i-U&t=12s
https://chat.whatsapp.com/EErFGuLDK67GbNvBrqv9Gj
https://www.youtube.com/watch?v=EGJ1IVPNO-Y
http://whats.link/leohezerdoemprego


CONTATO LEO HEZER


