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                                REQUERIMENTO DE REGISTRO PROFISSIONAL 

Ao Ilustríssimo Senhor Presidente do Crefito-8:                                                  
 

CPF |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Nome: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

(Nome completo, por extenso em letra de forma, não omitir ou abreviar qualquer nome)

Solicita a V.Sa. o Registro Profissional, nos termos da Lei n. 6.316/75.
Para exercer, na área sob jurisdição desse Conselho Regional, a profissão de:

(  ) FISIOTERAPEUTA               (  ) TERAPEUTA OCUPACIONAL

Anexar ao requerimento:

● 2 (duas) fotografias 3x4  (recente, de frente, com fundo claro, homens com terno e gravata);
● Cópia simples do comprovante de pagamento;

Cópias Autenticadas dos seguintes documentos:

● Carteira de Identidade (Não será aceita Carteira Nacional de Habilitação – CNH);
● CPF;
● Título de Eleitor;
● Comprovante de voto da última eleição ou justificativa eleitoral;
● Certificado de Reservista (sexo masculino que contar com menos de 40 anos);
● Certidão de Nascimento ou Casamento (com desquite averbado, quando for o caso).

Profissionais que possuem o Diploma:

● Cópia Autenticada do Diploma original de Fisioterapia / 
Terapia Ocupacional (frente e verso)

Profissionais que ainda não possuem o Diploma:

● Certidão de Conclusão de Graduação em Fisioterapia ou Terapia Ocupacional, 
constando a data da colação de grau (documento original ou cópia autenticada);
● Histórico Acadêmico (documento original ou cópia autenticada).

Atenção: Não serão aceitas certidões com a data prevista da colação de grau.

Observação: Não serão aceitas cópias ilegíveis ou com informações cortadas.

Endereço para correspondência (indicar rua, número, bairro, cidade, CEP e telefone):
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Nº |__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Complemento |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Bairro |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Cidade |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Estado |__|__| CEP |__|__|__|__|__|-|__|__|__|

Fones |__|__| - |__|__|__|__|__|__|__|__| / |__|__|- |__|__|__|__|__|__|__|__| Celular |__|__|- |__|__|__|__|__|__|__|__|__|

e-mail |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Nestes termos, peço deferimento.

Local e data: _______________________________________________, __________ de _______________________________ de _______

_________________________________________________

Assinatura do profissional

OBS: Não será aceito o pedido de registro na ausência de qualquer documento conforme Resolução 8/78 art.29.

Os  documentos:  o  cartão  de  identificação  profissional  e  a  carteira  poderão  ser  retirados  no  CREFITO-8 somente  mediante  apresentação  de
documento de identificação com foto. De acordo com a Resolução Coffito 8/78, Art. 124, é obrigação do profissional pagar a anuidade emitida pelo
Crefito, entre outras obrigações  pecuniárias.
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