
 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS 
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE SETE LAGOAS 
DIRETORIA DE PESSOAL – DIVISÃO DE GESTÃO DEPESSOAL 

 

 
CERTIFICADO DE AVALIAÇÃO DE TÍTULOS – CAT 

 
REQUERIMENTO 

 

DADOS DO CANDIDATO: 
 

CPF:    

Nome:      

Filiação:   e    

Identidade:  Data de nascimento:  /         /  

Telefones para contato: (      )  E-mail:    

Curso:  Instituição:    
 

REQUER O CAT PARA ATUAR NA FUNÇÃO DE REGENTE DE AULAS DOS CONTEÚDOS (sujeito à análise do histórico): 

1 -    

2 -    

3 -    

 

Sete Lagoas, ______ de _____________________de _______. 

 

Assinatura do (a) Requerente:    
 
 

INSTRUÇÕES 
 

O Requerimento e as cópias dos documentos listados abaixo devem ser protocolados na portaria da Superintendência Regional 
de Ensino (Rua José Duarte de Paiva, 615, Santa Luzia –  Sete Lagoas/MG) acompanhados de envelope pardo, tamanho 
ofício e selo (o selo, no valor aproximado de R$ 4,00, é comprado nas Agências dos Correios).  O CAT será enviado para o endereço 
residencial do requerente, via Correios. Para renovação ou 2ª via do CAT serão adotados os mesmos procedimentos citados 
anteriormente. 
O CAT só será emitido para candidatos pertencentes à jurisdição da SRE de Sete Lagoas, que são dos municípios de: Araçaí, Baldim, 
Cachoeira da Prata, Caetanópolis, Capim Branco, Cordisburgo, Fortuna de Minas, Funilândia, Inhaúma, Jequitibá, Maravilhas, 
Matozinhos, Papagaios, Paraopeba, Pompéu, Prudente de Morais, Santana de Pirapama e Sete Lagoas. 

 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: 

 
Candidato com Curso Superior completo Candidato cursando Ensino Superior 

- Diploma ou Certificado de Conclusão 
- Histórico 
- RG ou CNH 
- CPF ou CNH 
Comprovante de endereço do requerente, com exceção para 
parentesco direto (pai, mãe, irmãos e cônjuge) com a 
apresentação do documento que comprove o grau de 
parentesco. 

- Declaração de Matrícula e Frequência a partir do 3º período 
do curso superior . 
-PEB Oficinas /AEE- Declaração de Matrícula e Frequência a 
partir do 2º período do curso superior 
- Histórico parcial 
- RG ou CNH 
- CPF ou CNH 
- Comprovante de endereço do requerente, com exceção para 
parentesco direto (pai, mãe, irmãos e cônjuge) com a 
apresentação do documento que comprove o grau de 
parentesco. 
 

 

Dúvidas podem ser sanadas através do e-mail: sre.slagoas.pessoal@educacao.mg.gov.br. O CAT será encaminhado ao candidato 
dentro de 10 (dez) dias úteis a contar da data do protocolo, desde que a documentação esteja correta e tenham sido 
encaminhados selo e envelope. 

mailto:sre.slagoas.pessoal@educacao.mg.gov.br

