
 

Perfis de Acesso ao MCA 

 

Cada órgão ou instituição de acolhimento tem uma função específica na rede de proteção 

à criança e ao adolescente.  

Por isso, existem perfis diferentes de acesso ao MCA, sendo cada perfil compatível com a 

função que aquele usuário exerce, diante das situações de acolhimento institucional.  

 

Os Perfis de Usuário do sistema MCA são: 

 

1. Consulente: 

 

Quem tem esse perfil de acesso pode realizar somente consultas ao sistema, sem incluir 

ou alterar dados.  

 

As funções disponíveis para o perfil Consulente são: 

 

a) Pesquisar e detalhar em Instituições; 

b) Pesquisar e detalhar em Crianças; 

c) Emitir Relatórios de Crianças e Relatórios de Instituições. 

 

2. Instituição de Acolhimento: 

 

Esse perfil é destinado aos representantes das instituições responsáveis pelo acolhimento 

de crianças e adolescentes, tais como os dirigentes, a equipe técnica (Assistentes Sociais, 

Psicólogos, etc), os auxiliares administrativos, etc.  

 

As funções disponíveis para o perfil Habilitado por Instituição de Acolhimento são: 

 

a) Pesquisar, detalhar, incluir e alterar Instituições; 

b) Pesquisar, detalhar, incluir e alterar Crianças (somente que estejam acolhidas em sua 

Instituição de acolhimento); 

c)  Emitir Relatórios de Crianças (somente que estejam acolhidas em sua Instituição de 

acolhimento) e Relatórios de Instituições.  

 

 

 



 

3. Conselho Tutelar: 

 

Esse perfil é destinado aos representantes dos Conselhos Tutelares e respectivo corpo 

técnico.  

 

As funções disponíveis para o perfil Habilitado por Conselho Tutelar são: 

 

a)  Pesquisar e detalhar Instituições; 

b) Pesquisar, detalhar, incluir e alterar Crianças (somente que estejam acolhidas em sua 

área de atuação); 

c)  Emitir Relatórios de Crianças (somente que estejam acolhidas em sua área de 

atuação) e Relatórios de Instituições.  

 

4. Promotores de Justiça da Infância e da Juventude e servidores do 

Ministério Público (área da infância): 

 

Esse perfil é destinado aos membros do Ministério Público e servidores em atuação na 

área da Infância e Juventude.  

 

As funções disponíveis para o perfil Habilitado por Promotoria são: 

 

a) Pesquisar, detalhar, incluir e alterar Instituições; 

b) Pesquisar, detalhar, incluir e alterar Crianças; 

c) Editar os campos relacionados à Situação Jurídica da Criança; 

d)   Emitir Relatórios de Crianças e Relatórios de Instituições. 

 

Observação: O perfil destinado aos servidores e membros do Ministério Público não permitem a 

exclusão de Instituições e/ou Crianças. 

 

5. Juízes da Infância e da Juventude, Serventuários e outros órgãos do 

Poder Judiciário (área da infância): 

 

Esse perfil é destinado aos servidores e Juízes do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 

Janeiro em atuação na área da Infância e Juventude.  

 

As funções disponíveis para o perfil Habilitado por Tribunal de Justiça são: 

 

 



 

 

e) Pesquisar, detalhar, incluir e alterar Instituições; 

f) Pesquisar, detalhar, incluir e alterar Crianças; 

g) Editar os campos relacionados à Situação Jurídica da Criança; 

h)   Emitir Relatórios de Crianças e Relatórios de Instituições. 

 

Observação: O perfil destinado aos servidores e Juízes do Tribunal de Justiça não permitem a 

exclusão de Instituições e/ou Crianças. 

 

 

6. Gestor do MCA: 

 

É o perfil destinado aos administradores do sistema, responsáveis pelo controle de acesso, 

pela atualização de tabelas, inclusão de novas funções e exclusão daquelas que não se fizerem 

mais necessárias, bem como pela exclusão do cadastro de Instituições e Crianças.  

Além dessas funções específicas, o Gestor do MCA também tem acesso a todas as 

funções disponíveis para os demais perfis. 

 

 


