
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS EMPREGADOS DA SANEAGO – CAESAN

Atualização Cadastral – CAESAN

Objetivando a atualização cadastral de seu endereço junto à CAESAN, e com propósito de
manter a comunicação mais eficiente possível, de modo a facilitar o encaminhamento de
correspondências  e  documentos  de  seu  interesse,  solicitamos  a  atualização  de  seu
endereço no Site da CAESAN, www.caesan.com.br. Contamos com sua colaboração.

Passo a passo para efetuar a atualização de seu endereço pelo site:

1º Passo - Entrar no site www.caesan.com.br, clicar em “Portal do Beneficiário”
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2º Passo – Caso seja o primeiro acesso ou precise criar uma nova senha, preencha os 
campos solicitados:

 Matricula (usuário) - digite a sua matricula (apenas números);
 CPF – digite o número do seu CPF (apenas números);
 Data de nascimento – sua data de nascimento (apenas números);
 Senha – crie uma senha com 06 (seis) dígitos no mínimo, formada por letras e 

números, confirme a senha e clique em cadastrar. A senha é intransferível e a 
atualização cadastral do endereço e telefone é de inteira responsabilidade do 
Beneficiário Titular.
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3° Passo - Acessar o Portal do Beneficiário novamente e digitar a sua matrícula no campo 
usuário e a senha que foi criada e clicar em acessar.

4º Passo - Clicar em “alterar endereço”.

 

Verifique se as informações estão corretas, caso não estejam, efetuar as devidas 
alterações e clicar em alterar.
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5° Passo – Clique no link abaixo para acessar o “Portal do Beneficiário”

http://www.caesan.com.br/login-beneficiario/?pagina=portal-do-beneficiario

Dúvidas em relação ao cadastro: 
62 3267-7312 (Cadastro)
62 3267-7321 (Cadastro)
62 3267-7304 (Supervisão)

Problemas com o site:
62 3267-7311 (TI)
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