
 
ORIENTAÇÃO PARA PREENCHIMENTO DA 

GUIA (GRU) DE PAGAMENTO DO CURSO IRD/CNEN 

 

Você está PRÉ-INSCRITO no curso de AÇÕES DE RESPOSTA A EMERGÊNCIAS 

RADIOLÓGICAS, para CONFIRMAR E FINALIZAR  

SUA INSCRIÇÃO siga os passos abaixo. 

 

Local do Curso: Instituto de Radioproteção e Dosimetria (IRD). 

Período do Curso: 25/09 a 06/10 de 2017, das 8h às 16h. 

Pagamento: ATÉ 15/08/2017. 

Taxa de inscrição: R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais). 

Servidores da CNEN são isentos da taxa de inscrição 

 

NÃO REALIZAR O PAGAMENTO CASO SEU PROTOCOLO SEJA SUPERIOR A 

30 (TRINTA). 

 

Os 30 (trinta) primeiros protocolos de pré-inscrição garantirão as vagas mediante ao 

pagamento da GRU (PAGAMENTO DO CURSO), que pode ser efetuado APENAS 

NO BANCO DO BRASIL.  

  

As pré-inscrições excedentes ao número de vagas ficarão em fila de espera e deverão 

AGUARDAR ORIENTAÇÕES da secretaria do IRD no período que antecede o início 

do curso. 

 

O PRAZO para pagamento da GRU é de até 15 dias CORRIDOS. Caso não seja 

verificado o pagamento dentro desse prazo a pré-inscrição será cancelada e a secretaria 

do IRD entrará em contato com o próximo colocado da lista de espera, obedecendo a 

ordem de inscrição; 

Para gerar a GRU siga os passos abaixo: 

1 – Acesse o link no seu navegador: http://www.tesouro.fazenda.gov.br/pt/gru, clicar no 

botão Impressão de GRU (conforme imagem abaixo).

 

http://www.tesouro.fazenda.gov.br/pt/gru
http://moodle.ird.gov.br/ensino/images/icones/gru - 1.jpg


 
 

2 – Preencha com os seguintes dados, conforme imagem abaixo: 

 

 

2.1  – O campo da Unidade Gestora é: 113204. 

2.2  – O campo Gestão será preenchido automaticamente quando clicar na seta da caixa 

de listagem do campo (11501 – COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA 

NUCLEAR). 

2.3 – O campo Nome da Unidade será preenchido automaticamente (COMISSÃO 

NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR - IRD). 

2.4 –  O campo Código de Recolhimento deverá ser selecionado quando clicar na seta 

da caixa de listagem do campo e escolher a seguinte opção (28923-0 – SFIN SERV DE 

ESTUDOS E PESQUISAS). 

2.5 – Após preenchimento dos campos acima, clicar no botão AVANÇAR. Caso algum 

campo tenha sido preenchido de forma incorreta, clicar no botão LIMPAR e começar 

novamente. 

 

3 – Preencha com os seguintes dados, conforme imagem abaixo: 

 

http://moodle.ird.gov.br/ensino/images/icones/gru - 2.jpg


 

 

 

 

3.1     –   O campo Número de Referência é: 042013. 

3.2     –   O campo Competência (mm/aaaa) será preenchido com o mês e o ano do curso 

(8/2017). 

3.3     –   O campo Vencimento (dd/mm/aaaa) será preenchido com a data a qual será 

feito o pagamento e não deverá ultrapassar o dia 15/08/2017. 

3.4     –   O campo CNPJ ou CPF do contribuinte será preenchido com o CNPJ da 

empresa quando a empresa pagar o curso para o aluno ou o CPF do aluno quando o 

aluno pagar o curso. 

3.5     –   O campo Nome do Contribuinte/Recolhedor será preenchido com o nome 

completo da empresa ou o nome completo do aluno. 



 
3.6     –   O campo (=) Valor Principal será preenchido com o valor de 350,00. 

3.7     –   O campo (=) Valor Total será preenchido com o valor de 350,00. 

3.8     –   Após preenchimento dos campos acima, clicar no botão Emitir GRU. Caso 

algum campo tenha sido preenchido de forma incorreta, clicar no botão LIMPAR e 

começar novamente. 

 

4 - ATENÇÃO: 

4.1  –  A data do vencimento da GRU não deverá ultrapassar a data de 15/08/2017. 

4.2  –  Tão logo efetue o pagamento da GRU envie uma cópia digitalizada da GRU, da 

identidade e do CPF para a Secretaria do Serviço de Ensino ( dienpird@gmail.com ) e 

aguarde e-mail com a confirmação da finalização da inscrição para o curso. 

4.3  – Após a data de 15/08/2017 a não confirmação do pagamento da GRU implicará 

no cancelamento automático de sua pré-inscrição. 

 

mailto:dienpird@gmail.com

