
COMUNICADO 02/12

DATA: 18/05/12

AOS CANDIDATOS

A Coordenação do PPEA – IF Fluminense vem, por meio deste, comunicar, no que se refere ao

Edital No 36/2012 - PROCESSO SELETIVO PARA PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU –

2012, Art. 4°, § 3°, transcritos abaixo,

Art. 4° - Para efetuar a inscrição pela internet, os procedimentos serão os seguintes:

§3º Para gerar a GRU Simples, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico
<http://www.stn.gov.br> e, em seguida, procurar no menu lateral esquerdo e clicar em SIAFI
- Sistema de Administração Financeira. Na nova página, clicar no menu esquerdo – Guia de
Recolhimento da União – GRU e, mais uma vez, clicar no menu lateral esquerdo em
“Impressão de GRU simples”.

Na nova tela, informar:
UG: 158139;
Gestão: 26434;
Código de Recolhimento: 28883-7;
Clicar em avançar.
Na nova tela, preencher:

-Número de referência: colocar o número de inscrição (fornecido ao final 
do

preenchimento da ficha de inscrição no site do IF Fluminense).
Observação: Este campo deve ser preenchido com bastante atenção porque será o
identificador do pagamento da taxa de inscrição.
-Competência: mês e ano corrente – exemplo: 05/2012.

-Vencimento: data limite a ser realizado o pagamento – 04/05/2012.
Observação: O não pagamento até a data de vencimento implicará a não 

confirmação
da inscrição.
-CNPJ ou CPF do contribuinte: número do CPF do candidato (igual ao 

cadastrado
no sistema de inscrição no site do IF Fluminense).
-Nome do contribuinte/Recolhedor: nome completo do candidato.

(=) Valor principal: R$ 60,00

(-) Desconto/Abatimentos: deixar em branco

(-) Outras deduções: deixar em branco
(+) Mora/multa: deixar em branco
(+) Juros/encargos: deixar em branco



(+) Outros acréscimos: deixar em branco
(=) Valor total: R$ 60,00

Clicar em emitir GRU.
Imprimir a GRU e se dirigir a qualquer agência do Banco do Brasil para efetuar o
pagamento.

O procedimento anterior é desnecessário. Basta que o candidato(a) siga as iformações do § 1° e § 
2° para que tanto a inscrição quanto a impressão da GRU sejam efetivadas.

Obs.: Ao confirmar a inscrição, será gerada a página de comprovante de incrição. A parte superior 
de tal página contém  link de impressão para GRU e para o comprovante de incrição como mostra a 
imagem que segue. NÃO ESQUEÇA DE “CLICAR” EM IMPRIMIR PARA GUARDAR SEU 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO.

Agradecemos a compreensão e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Romeu e Silva Neto

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental

Macaé, 18 de Maio de 2012.


