INSTRUÇÕES PARA A SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DEFINITIVA
(TÉCNICOS EM NUTRIÇÃO E DIETÉTICA)
Atenção: Os Técnicos em Nutrição e Dietética que irão requerer a sua primeira Inscrição como Definitiva ou os que possuem
Inscrição Provisória e irão alterar para Inscrição Definitiva, obrigatoriamente devem estar em posse do diploma.
Os documentos necessários deverão ser encaminhados ao CRN-8 via correio ou entregues em mãos na Sede do
CRN-8 ou na Delegacia de Londrina.
Certifique-se do preenchimento correto da ficha de inscrição, de que as cópias que necessitam autenticação estejam
autenticadas e de que todos os itens solicitados foram encaminhados. Caso falte alguma informação ou documento, a
documentação será devolvida ao endereço informado na ficha de inscrição e seu processo de inscrição não será iniciado.
Caso a documentação esteja completa, o CRN-8 iniciará o processo de inscrição e enviará os boletos referentes às
taxas de inscrição, de confecção da Carteira de Identidade Profissional e da anuidade via e-mail ou correio.
Ainda, para a alteração de Inscrição Provisória para Inscrição Definitiva, os profissionais deverão estar em dia com os
pagamentos das anuidades e taxas relativas aos períodos de inscrição. Para regularização de débitos entrar em contato com
financeiro@crn8.org.br.
Valores de referência ano 2017:

Taxa de Inscrição R$ 15,01;
Taxa de confecção da Carteira de Identidade Profissional R$ 15,01;
Anuidade 2017 R$ 187,08.

Para primeira solicitação de Inscrição, sendo esta Inscrição Definitiva, deve-se encaminhar ao CRN-8:
•
•
•

•

Ficha de Inscrição (preenchida, datada e assinada, conforme instruções na mesma);
01 foto 3x4 recente, de frente, sem data e com fundo branco (colar na Ficha de Inscrição). Obs.: não serão aceitas
fotos em tamanhos diferentes;
Cópias autenticadas dos documentos abaixo:
∙ RG;
∙ CPF;
∙ Diploma (frente e verso);
Cópias simples dos documentos abaixo:
∙ Título de eleitor;
∙ Certidão de Casamento (se for o caso);
∙ Certificado de reservista (para sexo masculino);
∙ Cópias da carteira de trabalho: desde a página da foto até a primeira página em branco após o último
contrato de trabalho (obs.: na sequência da numeração das páginas: 01, 02, 03, 04...).

Profissionais que já possuem Inscrição Provisória e irão requer Inscrição Definitiva, deverão encaminhar ao CRN-8:
•
•
•
•

•

Ficha de Inscrição (preenchida, datada e assinada, conforme instruções na mesma);
01 foto 3x4 recente, de frente, sem data e com fundo branco (colar na Ficha de Inscrição). Obs.: não serão aceitas
fotos em tamanhos diferentes;
Carteira de Identidade Profissional Provisória TND original (devolução da carteira);
Cópias autenticadas dos documentos abaixo:
∙ RG;
∙ CPF;
∙ Diploma (frente e verso);
Cópias simples dos documentos abaixo:
∙ Título de eleitor;
∙ Certidão de Casamento (se for o caso);
∙ Cópias da carteira de trabalho: desde a página da foto até a primeira página em branco após o último
contrato de trabalho (obs.: na sequência da numeração das páginas: 01, 02, 03, 04...).
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Centro - Curitiba/PR – CEP 80010-010
Fone/fax (41) 3224-0008 - Site:www.CRN8.org.br

DELEGACIA DE LONDRINA E REGIÃO
Rua Dr. Elias César, 55 – sala 1003 - Edifício City Hall Center
Jardim Caiçaras - Londrina/PR – CEP 86015-640
Fone/fax: (43) 3324-7398 - E-mail:londrina@crn8.org.br

