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Instruções para pagamento da taxa de inscrição 

EXAME CELU 
Atenção: antes de efetuar o pagamento, certifique-se de que: (i) 

você fez a inscrição para o posto aplicador desejado (CEFET-

MG) e (ii) comparecerá à prova, pois não haverá devolução do 

valor da taxa de inscrição. 

 

A taxa de inscrição é no valor de R$225,00 (Duzentos e vinte e cinco reais) e 

deverá ser paga em duas etapas: 

 

1ª etapa:  

- pagar o equivalente a R$78,75 (35% do valor) para o CONSÓRCIO ELSE-

CIN, por meio do link de pago Paypal 

- encaminhar o recibo para administracionelse@cin.edu.ar, informando o nome 

completo do candidato, identidade, CPF e nome do CEFET-MG como posto 

aplicador. 

2ª etapa:  

- pagar R$146,25 (65% do valor) para o CEFET-MG, de acordo com as 

orientações a seguir: 

 Acesse o site do CEFET-MG: www.cefetmg.br 

 Clique em “Emissão de GRU”, na aba “Serviços”, no fim da página, 

conforme imagem a seguir. 

 

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=G4CLSF8REJ57Y
mailto:administracionelse@cin.edu.ar
http://www.cefetmg.br/
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Preencha os dados:  

 CPF/CNPJ Contribuinte: informe o número do seu CPF 

 Nome contribuinte: informe seu nome completo 

 Unidade: Colegiado da Diretoria 

 Tipo Pagamento GRU: 348 – CELU 

 Justificativa: informe o número do seu CPF ou Exame CELU 

 Valor: R$146,25 

 Data vencimento: dia do pagamento (Observação: fique atento ao prazo 

máximo para pagamento!) 

 Preencha seu endereço completo 

- encaminhar o recibo para o e-mail sri.mobilidadediscente@gmail.com, 

juntamente com a cópia do seu passaporte ou RG, para que possamos 

homologar a sua inscrição. 

 

Posteriormente, enviaremos informações sobre horário de início do exame 

escrito, sala e agendamento da prova oral. 

 

Em caso de dúvidas, gentileza entrar em contato conosco por e-mail. 

 

Agradecemos o seu interesse pelo Exame CELU. 

 

Atenciosamente, 

 

 

Coordenação do Posto Aplicador CEFET-MG 

Belo Horizonte – MG - Brasil 

 
Orientações atualizadas em novembro de 2019 
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