
Você conhece o aplicativo Kaizala?

Instalando e usando o Kaizala
Fazendo a inscrição pela
internet

O Kaizala é um aplicativo de mensagens
instantâneas e chat totalmente gratuito. 
A instalação pode ser feita por IPhone 
ou Android.

Nele, você poderá se inscrever para o 
sorteio de moradias na sua cidade e 
receber informações sobre todo o 
processo, como número de inscrição, 
data e endereço do sorteio e da
habilitação

1 - Antes de instalar o Kaizala, você deve 
entrar no site da CDHU (www.cdhu.sp.gov.br)
e clicar no banner "INSCRIÇÕS PARA SORTEIO 
DE MORADIAS!". Ao clicar em "Saiba Mais", 
você deverá escolher o empreendiem,nto de 
seu interesse e cadastrar o seu número de 
celular para ser incluído no respectivo grupo 
da CDHU no Kaizala.

2 - Depois, é só instalar o Kaizala. O download 
é gratuito na App Store ou Play Store.

3 - Assim que o aplicativo for instalado, você 
deverá inserir seu nome e número de 
telefone, depois clicar em "CONFIRMAR 
NOME DO  GRUPO". Você receberá uma 
mensagem de boas vindas e, para acessar o 
formulário de inscrição, clique nos botões 
"TOQUE PARA COMEÇAR" e depois 
"INSCRIÇÃO".

4 - Agora é só preencher todos os dados do 
formulário de inscrição e clicar em "ENVIAR 
INSCRIÇÃO".

Ao finalizar, você receberá um protocolo com 
seu número de inscrição. Guarde-o, pois ele 
será utilizado no dia do sorteio.

1 - Acessar o site da CDHU 
(www.cdhu.sp.gov.br) e clicar no banner
"INSCRIÇÕS PARA SORTEIO DE MORADIAS!". 
Lá você seleciona a opção "PREFIRO ME 
INSCREVER PELO SITE".

2 - Selecionar a opção "INSCRIÇÃO" e seguir 
as orientações. Será enviado o código de 
acesso por SMS ou e-mail informado. Você 
deve validar o código no menu "VALIDAR 
CÓDIGO DE ACESSO".

3 - Agora é só preencher os dados no 
formulário. Ao finalizar, você receberá por e-
mail os dados cadastrados e o número de 
inscrição.

4 - Para atualizar, consultar ou até mesmo 
desistir da inscrição, você precisa instalar o 
Kaizala e, entrar no grupo, selecionar a opção 
"ATUALIZAÇÃO / DESISTÊNCIA" e seguir as 

Pronto!
Sua inscrição foi 

realizada com sucesso!



BOA SORTE!

Para ter o financiamento aprovado pela 
Caixa Econômica Federal, os candidatos 
deverão:
- Comprovar renda familiar mínima para o 
financiamento (carteira de Trabalho assinada);
- Apresentar toda a documentação pessoal, 
incluindo comprovante de estado civil legalmente 
definido;
- Não possuir pendência com a Receita Federal;
- Não possuir restrições junto aos orgãos de 
proteção ao crédito - SPC, SERASA e outros (o 
nome tem que estar limpo);
Atenção: O seu marido ou esposa também deverá 
estar com o nome limpo

No caso de restrição no CPF, o candidato deverá 
proceder a regularização imediata. Caso contrário 
não terá a operação de crédito aprovada pela 
Caixa Econômica Federal.

Neste caso o candidato deverá procurar o orgão 
de proteção ao crédito da sua região ou informar-
se diretamente na empresa onde possui o débito. 
Após a regularização, deve ser solicitada a retirada 
da restrição cadastral.

Sorteio
Programa Nossa Casa / CDHU

AGORA VOCÊ PODE SE INSCREVER PELO SEU 
CELULAR UTILIZANDO O APLICATIVO 
KAIZALA E TAMBÉM PELA INTERNET.

Para se inscrever você deve MORAR ou 
TRABALHAR no MUNICÍPIO há pelo menos 
CINCO ANOS.

Acesse o site da CDHU - www.cdhu.sp.gov.br
-, cadastre seu número de celular e baixe o 
aplicativo KAIZALA para fazer sua inscrição 
ou  faça a sua inscrição no próprio site!

É muito simples!

ESTÃO ABERTAS 
INSCRIÇÕES PARA 

SORTEIO DE MORADIAS.

VEJA NO SITE COMO 
PARTICIPAR


