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COMO REALIZAR A ATUALIZAÇÃO CADASTRAL

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Preencha este formulário.
Faça o seu cadastro como usuário do SEI (https://sei.mj.gov.br), de acordo com
as
instruções
do
manual
disponível
no
link
https://docs.google.com/document/d/1VlMuc38mQkpfH6XU188i31OpPDzCc4sMX2_jjTRS6k/edit.
Após obter acesso ao SEI, entre no sistema com o seu login e senha.
Ao lado esquerdo, em “peticionamento”, escolha a opção “intercorrente”.
Em “número de processo”, digite o número do seu Protocolo de Refúgio e, em
seguida, clique em “validar”.
Após o clique em “validar”, o SEI irá preencher, no campo “Tipo”, a informação
“Migrações: Pedido de Refúgio”. Clique em “adicionar”.
Em seguida, vá para a opção “escolher arquivo”. Selecione o FORMULÁRIO já
preenchido com as suas informações.
Em “tipo de documento”, escolha “formulário” e, no campo “complemento do
tipo de documento”, coloque ATUALIZAÇÃO CADASTRAL.
Em formato, escolha “nato-digital”.
Em seguida, clique em “adicionar”.
Após incluir o formulário, clique em “peticionar”.

Pronto! O seu processo será analisado pela Coordenação-Geral do Conare.
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FORMULÁRIO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL
UPDATE REGISTRATION FORM
FORMULAIRE DE MISE À JOUR CADASTRALE
FORMULARIO DE ACTUALIZACIÓN CATASTRAL

Nº do Protocolo/ Protocol Number/ Numéro de protocole/
Número del protocolo:

_ _ _ _ _. _ _ _ _ _ _ /_ _ _ _ - _ _

Nome completo/ full name/ nom complet/ nombre completo:
 Feminino/ Female/ Féminin
Gênero/ Gender/ Genre/ Género:

 Masculino/ Male/ Masculin
 Outro/ other/ outre

Data de nascimento/ Date of Birth/ Date de naissance/ Fecha de
nacimiento:

_ _ /_ _ /_ _ _ _

Nacionalidade/ Nationality/ Nationalité/ Nacionalidad:
WhatsApp (Telefone)/ Telephone/ Portable/ Teléfono:
E-mail/ Correo electrónico:
Endereço/ Address/ Adresse/Domicilio:
Cidade de Residência/ City of residence/ Ville de résidence/
Ciudad de residencia:
Código postal (CEP)/ Zip code/ Code postal/ Código postal:
UF de Residência/ State of residence/ État de résidence/ Unidad
federativa de residência:
Você tem alguma objeção em relação ao gênero do(a)
entrevistador(a)?/ Do you have any objections regarding the
gender of the interviewer?/ Avez-vous des objections quant au
sexe de l'intervieweur?/ Usted tiene alguna objeción al género
del entrevistador?

 Sim/ Yes/ Oui/ Sí
 Não/ No/ Aucun
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Se "SIM", qual o gênero do entrevistador(a) você opta por
realizar sua entrevista?/ If the answer to the above question is
"YES": What kind of interviewer do you choose to do your
interview?/ Si "oui", quel genre choisissez-vous pour faire votre
entrevue?/ Em caso afirmativo, cual el género del entrevistador
que usted prefiere para realizar la entrevista?

 Feminino/ Female/ Femme
 Masculino/ Male/ Homme

ATENÇÃO/ ATENTION/ ATTENTION/ ATENTIÓN

1- A atualização cadastral facilitará o agendamento da entrevista e o envio de notificações da
decisão/ the update registration will allow us to notify you/ La mise à jour cadastrale facilitera la
programmation de l'entretien et l'envoi des notifications de la décision/ La actualización catastral
permitirá enviarle la cita para la entrevista y la notificación de la decisión de Conare.
2- Sempre que mudar alguma das informações acima, este documento deve ser apresentado
novamente/ whenever you change any contact information, you must send another form /
Chaque fois que vous modifiez l'une des informations ci-dessus, ce document doit être présenté
de nouveau/ Siempre que sus contatos cambien, es necesario rellenar el formulario otra vez.
3- Preencha todas as perguntas/ fill out all questions/ Remplissez toutes les questions/ Responde
todas las preguntas.
4- A atualização cadastral é um procedimento gratuito/ the submission of this form is free of any
charge/ La mise à jour cadastrale est gratuite/ La actualización catastral es un procedimiento
gratuito.
5- Restando alguma dúvida, entre em contato com a Coordenação-Geral do Conare pelo telefone
(61) 2025-9225 ou pelo e-mail conare@mj.gov.br / If you have any questions, please call (61)
2025-9225 or send na email to conare@mj.gov.br / En cas de doute, veuillez contacter la
coordination générale de Conare par téléphone (61) 2025-9225 ou par email conare@mj.gov.br /
Em caso de dudas, contacte a la Coordenação-Geral de Conare por el teléfono (61) 2025-9225 o
por correo eletrónico conare@mj.gov.br.

