
TUTORIAL PARA SOLICITAÇÃO DE CERTIDÕES 

Após acessar sua área do profissional, clique na aba de CERTIDÕES e clique em “Emitir Certidão”.



Selecione o modelo de certidão que deseja retirar. Hoje o SICCAU disponibiliza 03 tipos de certidões: Registro e Quitação de Pessoa  
Física; Acervo Técnico; Acervo Técnico com Atestado. A primeira pode ser impressa automaticamente; a segunda necessita de análise e 
aprovação do Conselho e a terceira, além da análise a aprovação, necessita que seja inserido junto ao sistema o “Atestado de Capacidade  
Técnica” emitido pelo órgão o qual prestou serviço e para qual solicitará a CAT com Atestado vinculada a um RRT. A “CAT com Atestado”  
nada mais é que o documento que vincula o RRT ao Atestado, necessitando de análise dos dois documentos para ser emitida.



Optamos pelo modelo com atestado por ser o mais complexo e contemplar um maior número de informações. Selecione o RRT que deseja  
a CAT. Tanto a CAT com Atestado, quanto a CAT Simples permitem que seja escolhido mais de um RRT, porém, sugerimos que na 
solicitação da CAT com Atestado seja vinculado apenas 01 (um) RRT, pois o atestado geralmente é referente a uma única obra/serviço e  
assim fica mais fácil do profissional se organizar.



Caso possua mais de um endereço cadastrado, selecione aquele que irá aparecer na certidão. Após isto, clique em “+” Adicionar, clique  
em “Escolher Arquivo”, selecione o arquivo no seu computador e clique em “Abrir”. Caso seja mais de um arquivo, por exemplo: “atestado 
folha 01”, “atestado folha 02” etc, repita o procedimento de inserção para cada um deles.



Após isto, o (s) arquivo (os) será carregado no SICCAU. Digite a descrição do mesmo, o código de ativação e clique em “Cadastrar” no 
final da página.



O número da certidão irá aparecer no local indicado, juntamente com os detalhes do profissional.



Além disto, na aba “Detalhes da Certidão” irão aparecer todos os dados da mesma, como número, tipo e se foi validada ou não. Num  
primeiro momento, como a mesma ainda não passou por análise (exceto a CRQ – Certidão de Registro e Quitação), irá aparecer “Certidão 
não emitida” no campo da validade. Além disto, no cando direito inferior, ficarão os pareceres/despachos acerca da certidão, se a mesma  
foi aprovada ou não e as possíveis alterações a serem efetuadas.



Voltando à página principal do arquiteto, verifique no final da mesma a aba “Certidões em Análise”, a mesma estará aí.



Após aprovação e validação da mesma e dos documentos correspondentes, a Certidão irá sair da aba “Certidões em Análise” e irá para a  
aba “Certidões Emitidas”, conforme imagem abaixo.



Na aba “Certidões em Análise” irão aparecer as certidões validadas. Clique na correspondente para fazer a verificação dos dados e  
imprimir a mesma.



Ao abrir  novamente a certidão, após a aprovação, no campo da validade onde estava “Certidão não Emitida” irá aparecer “Validade  
Indefinida” ou a data da validade. Além disto, irá aparecer o botão “Imprimir”, onde você poderá fazer a impressão do documento.



Mais abaixo aparecerão os despachos acerca da certidão e das documentações, bem como a confirmação de conclusão do procedimento.  
A verificação da autenticidade da Certidão poderá ser feita por leigo na página geral do SICCAU, conforme explicamos abaixo.



O procedimento é idêntico a verificação de autenticidade de RRT. Anote o número da Certidão e da Chave de impressão. Diferente da 
chave do RRT que possui 06 dígitos, esta chave é mais complexa, com 20 dígitos. Diferente também do código de ativação, esta chave 
deve possuir diferença em entre maiúsculas e minúsculas.



De posse destes dois dados, oriente o analista que irá receber sua CAT a acessar a página www.caugo.org.br, e clicar no link “Serviços 
Online”, irá aparecer a página de acesso do profissional. Nesta página, clique no ícone “Verificar Autenticidade de Certidões”.

http://www.caugo.org.br/


Nesta página, entre com o número da certidão no primeiro quadrante, o ano no segundo e a chave de impressão no terceiro. Digite o 
código de ativação e clique no botão verificar.



Caso os dados estejam corretos e a certidão for válida, irá aparecer os dados da mesma. A mesma estando aprovada, irá permitir baixar  
uma cópia da mesma, bem como baixar cópia de todos os arquivos anexados (no caso, o atestado), e por isto o CAU/GO não carimba as 
certidões, pois qualquer documento inserido posteriormente à aprovação ou não validado, não aparecerá nesta página. Para maiores  
informações  ou  retirada  de  dúvidas,  entre  em  contato  com  o  CAU/GO  pelo  telefone  0xx62  3095.4655  ou  pelo  e-mail  
suporte@caugo.org.br.


