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Conselho Regional de Psicologia - CRP-RJ 
   

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO ON LINE 
   

Solicito registro profissional neste conselho, assumindo responsabilidade pela veracidade das informações abaixo e assumo o 

compromisso de estar completamente ciente e sabedor (a) das normas que regem a profissão do psicólogo e do Código de Ética 

Profissional. 

Estou ciente também, que devo cumprir todas as exigências descritas no Código de Ética Profissional para o exercício legal da 

profissão. No caso de deixar de exercer a profissão de psicólogo, e desejar cancelar o registro profissional, devo comunicar por escrito, a 

este Conselho, pois só desta forma ficarei isento (a) de contribuir com as anuidades. Deverei devolver a Carteira de Identidade 

Profissional, bem como, não estar à época, respondendo a qualquer processo ético e/ou disciplinar. Sabendo que o cancelamento do 

registro não quita débitos anteriores com este Conselho. 

Estou ciente também que, terei o prazo de 60 dias corridos após o retorno dos atendimentos presenciais dos 

Conselhos Regionais de Psicologia para apresentar a documentação original ou fotocópia autenticada e fotos, para a 

confecção da Carteira de Identidade Profissional (CIP) 

Declaro estar ciente que a minha inscrição neste CRPRJ somente será deferida mediante o pagamento da 

taxa, que será encaminhada por email em até 72horas após o recebimento da documentação completa necessária á 

inscrição. 

Protocolo...: ________/2020 (campo preenchido pelo CRP-05) 

Nome...: _______________________________________________________________________ 

Data de Nascimento.: ______/_____/_____  Sexo: _______________   Estado Civil: _____________________ 

Nacionalidade: _______________________  U.F.: ______ Naturalidade.: ________________________ 

Ident.: ______________________   Órgão: ____________  UF: _____ Data Expedição.: _____________ 

CPF: _______________________ 

Pai: ____________________________________________ 

Mãe: ___________________________________________ 

Tipo de endereço para correspondência: (       ) Residencial       (        ) Comercial 

Endereço completo: _____________________________________________________________________________ 

Bairro: _________________________      Cidade: __________________________ Estado: ____________________        

CEP: ______________________ 

Telefone fixo: (      )___________________________  Telefone Celular.: (       ) ______________________ 

E-mail:  _________________________________ 

Deseja disponibilizar seus contatos no site do CRP para consulta pública? 

(   ) Não 

(   )  Sim. Caso positivo, marque o que deseja disponibilizar? (   ) Endereço (   ) Tel fixo (   ) Tel cel (   ) E-mail 

  
Rio de Janeiro,        de                            de 2020. 
 
 

_______________________________________________________ 
Assinatura do(a) Psicólogo(a) 


