REQUERIMENTO PARA REVALIDAÇÃO DA CEDULA PROFISSIONAL
Ilmo(a) Senhor(a)
Presidente do Conselho Regional de Fonoaudiologia 6ª Região.
Eu,_______________________________________________________________ , fonoaudiólogo(a),
registrado(a) no Conselho Regional de Fonoaudiologia 6ª Região sob o CRFa 6 - __________________ ,
de acordo com o disposto no art. 41 da Resolução CFFa nº 532/2018, venho requerer à vossa senhoria a

Cole aqui sua Foto
3x4

Revalidação da Cédula de Identidade Profissional.
Nos quadros abaixo, favor coletar as suas digitais do polegar direito com tinta azul ou preta.
Polegar Direito

Polegar Direito

Polegar Direito

Favor assinar no quadro abaixo, conforme documentos de identificação (preferencialmente RG), de forma centralizada, com tinta preta ou azul e sem
encostar nas linhas. Caso vossa senhoria tenha alterado o seu nome por motivo de casamento, separação ou divórcio, favor assinar o nome atual.

Houve Alteração de Endereço? ( ) Sim
( ) Não
Caso tenha havido alteração do seu endereço, favor preencher os campos abaixo.
Endereço Residencial:
Logradouro:

Nº/Compl.:

Bairro:

Cidade/UF:

Tel. Fixo / Celular:

CEP:
E-mail:

Endereço Comercial:
Logradouro:
Bairro:
Telefones:

Nº/Compl.:
Cidade/UF:

CEP:
E-mail:

Para qual endereço prefere que encaminhemos as suas Correspondências?
Autoriza a divulgação dos seus dados profissionais no site do Crefono6?

( ) Residencial
( ) Sim

( ) Comercial
( ) Não

Documentos que devem ser anexados a este requerimento:
a) 1 (uma) fotografia 3x4cm recente, com fundo branco, sem data, sem marcas, sem óculos de sol ou grau,
sem chapéu ou adereços que dificultem a identificação do profissional, bem como camisa regata, decotes
ou trajes não condizentes com a dignidade da profissão;
b) comprovante de pagamento da taxa correspondente;
c) cédula de identidade profissional original;
d) carteira profissional de fonoaudiólogo original (azul de capa dura) para as devidas anotações;
e) cópia da cédula de identidade (RG) ou outro documento oficial de identi ficação, com foto, que conste o
número da cédula;
f) cópia da certidão de casamento, divórcio, separação ou averbação de alteração de nome , quando for o caso;
g) cópia do boletim de ocorrência, constando a informação de extravio, furto ou roubo do documento do C onselho
(carteira), quando for o caso, devendo solicitar, concomitantemente, a segunda via da carteira profissional.

_________________________, ______ de _________________ de 20 _____
____________________________________________________
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