
I. DADOS DA INSCRIÇÃO

 NUTRICIONISTA  TÉCNICO EM NUTRIÇÃO E DIETÉTICA 

 PROVISÓRIA  DEFINITIVA  SECUNDÁRIA  TRANSFERÊNCIA DE CRN -

II. DADOS DO PROFISSIONAL

Nome: 

Data de Nascimento: Sexo: 
M  F 

Estado Civil: Naturalidade: UF: Nacionalidade: 

Nome do Pai: Nome da Mãe: 

CPF: Identidade: Órgão Exp.: Data da Expedição: 

Endereço Residencial: Número: Complemento: 

Bairro: Cidade: UF: CEP: 

e-mail: Telefone 1: 
(   ) 

Telefone 2: 
(   ) 

Instituição de Ensino: Colação de Grau: 

Local da IE (Cidade): Data do Diploma: Nº do Registro: 

Empresa onde trabalha: Cargo / Função: 

Cidade: UF: Telefone 1: 
(   ) 

Telefone 2: 
(   ) 

Declaro estar de acordo com o disposto na resolução CFN 466/10 e com as exigências da Lei 8.234/91. Declaro ainda 
a veracidade do acima firmado, e solicito o deferimento da inscrição.

Declaro, para os devidos fins de direito, sob as penas da lei, que as informações prestadas e documentos que 
apresento para que seja feita minha inscrição junto à este Conselho Regional de Nutricionistas, são verdadeiros e 
autênticos.

Fico ciente através desse documento que a falsidade dessa declaração configura crime previsto no Código Penal 
Brasileiro, passível de apuração na forma da Lei, bem como pode ser enquadrada como litigância de má-fé.

Nada mais a declarar, e ciente das responsabilidades das declarações prestadas, firmo a presente.
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FICHA DE INSCRIÇÃO DE PESSOA FÍSICA
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