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REGISTRO PROVISÓRIO 

 

 

Documentos necessários (original e cópias simples): 

                                   

- Carteira de Identidade; 

- Título de eleitor e comprovante de votação; 

- CPF; 

- Certidão de Nascimento ou de Casamento; 

- Certificado de Reservista; 

- Atestado de conclusão de curso fornecido pela instituição de ensino superior em que se diplomou o 

profissional, com a declaração de que o diploma foi encaminhado a registro no órgão competente; 

- 2 (duas) fotos 3x4; 

- Carteira de trabalho: folha de rosto frente e verso, averbação em carteiras anteriores, registro de contrato 

de trabalho (todas as assinadas e mais a seguinte em branco), contribuição sindical, Férias, FGTS, 

Anotações Gerais; 

- Comprovante de Residência; 

- Pagamento das taxas e anuidade correspondentes ao período; 

 - Apresentar preenchidos os formulários anexados. 
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REGISTRO PROVISÓRIO 

 

 

Ao  Ilmo. Sr. Presidente 

Marcelo Marques de Oliveira 
 

 

 

Eu, __________________________________________________________________________ ,bacharel  

 

em ___________________________________________________ pela Universidade  _______________ 

 

_______________________________________________________,  CPF ________________________  

 

Residênte____________________________________________________________________________ 

_________________________________ nº ________ , Complemento ___________________________, 

Bairro _______________________ Cidade ____________________________________ Estado ______, 

CEP _________________________ Tel Res. (    ) _______________________ Cel. (     ) ____________ 

venho,  por  meio  deste,  requerer  a V. Sa. o  meu  Registro  Provisório,  neste   CRB-7,  conforme  a Lei 

4084/62  e 9.674/98  e o Decreto 56.725/65, para o exercício legal da profissão dentro da jurisdição do 

Conselho. Para tanto, anexo os documentos necessários ao meu pedido. 

 

 

 

Nestes termos, 

 Pede deferimento. 

 

 Rio de Janeiro, ___________________________________________ . 

                                                  

                        ___________________________________ 

 

                                   Assinatura do Profissional 
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   Sr. Presidente do Conselho de Biblioteconomia – CRB7 
 

Nome:______________________________________________________________________________________ 

Identidade nº _______________________      Org.Exp.___________________           Data ____/____/______ 

CPF nº _____________________ _________     Estado  Civil _______________ Nacionalidade ________________ 

Titulo de Eleitor nº _________________________ Zona ______________ Seção ________________     Carteira de 

Trabalho nº/ série __________________________ Grupo Sanguíneo/Fator RH _________ 

Filiação(Pai)________________________________________________-(Mãe)_____________________________ 

___________________________________, Nascimento  ____/____/______,  na Cidade de __________________ 

_____________________________________, Estado de ______________________________________________ 

Residência ____________________________________________________________________, nº ____________, 

Bl____aptº _____ Bairro:_____________________________ Cidade:_____________________________________ 

_____________Estado:_________________________________________CEP: ____________________________ 

Tel residencial: (____)________________________ Celular: (____)_______________________________________ 

Fax: (____) ___________________ e-mail __________________________________________________________ 

Graduação ____/____/_______ Instituição __________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

na Cidade _________________________________ Estado __________________________ conforme 

documentos anexos, requer em cumprimento ao disposto na Lei 4.084/62, seu registro e a expedição da Carteira de 

Identidade Profissional  após a apresentação do seu diploma devidamente registrado. 

Requer outrossim, enquanto se processa o registro do seu diploma, seja-lhe concedido um REGISTRO 

PROVISÓRIO para poder exercer a profissão, dentro do território da Sétima Região, durante o espaço de um ano, de 

acordo com o Regulamento desse Conselho.  

  Nestes termos, 

  Pede deferimento. 

  Rio de Janeiro, ______ de ___________________ de ________. 

 

_________________________________________________________________ 
 (Assinatura) 
 
Empresa/Repartição em que trabalha 

Função que ocupa ______________________________________________________________________________ 

Nome da Empresa ______________________________________________________________________________ 

Endereço: _____________________________________________________________________________________ 

Telefones: (____)_______________________________________ Ramais:_________________________________ 

Fax:(_____) _______________________ e-mail: ______________________________________________________ 
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