CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS - 6ª REGIÃO
PE - AL - PB - RN - PI - MA - CE

DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO DE NUTRICIONISTA

•

Fazer a pré-inscrição no autoatendimento do site CRN6;

•

Requerimento de inscrição disponível no site do CRN6 (Caso o requerimento seja enviado

através de procurador ou correios, deverá vir assinado com caneta PRETA POROSA acima da
linha – sem encostar na linha – e a impressão do polegar direito em TINTA PRETA;
•

Cópia autenticada da declaração de conclusão de curso constando a data da colação de

grau (Para Inscrição Provisória);
•

Cópia autenticada (frente e verso) do diploma devidamente registrado no órgão

competente (Para Inscrição Definitiva);
•

Cópia simples (frente e verso) do diploma devidamente registrado no órgão competente

(Para Inscrição Definitiva);
•

Cópia autenticada da carteira de identidade, expedida por repartição competente;

•

Cópia autenticada do comprovante no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da

Fazenda – CPF/MF;
•

01 foto 3x4 (nítida, formal, colorida, recente, sem data, sem moldura, sem marcas, sem

óculos, com fundo branco e expressão facial séria);
•

Original e cópia simples da CTPS - Carteira de Trabalho e Previdência Social, a cópia

deverá ser da página da foto até a primeira folha em branco após o último contrato de trabalho
anotado (Ex.: se o último contrato de trabalho estiver anotado na página 12 deverá apresentar
cópia até a página 13 e assim sucessivamente) – Caso envie pelos correios não deverá enviar a
original, mas a cópia deverá ser autenticada;
•

Cópia simples do comprovante de residência;

•

Certificado da palestra para nutricionistas recém-formados disponível no site.
OBSERVAÇÕES

- Os profissionais que solicitarem a inscrição até 90 dias após a colação de grau tem direito ao
desconto de 50% sobre o valor da anuidade.

- Na falta de qualquer item descriminado nessa relação o requerimento de inscrição não será
aceito.

