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 Início | Inscrição no Conselho | Pessoa física

Pessoa física
Em todo o território nacional, o exercício da profissão de Nutricionista ou de Técnico em Nutrição

e Dietética é privativo dos profissionais inscritos nos Conselhos Regionais de Nutricionistas. A

inscrição do profissional deve ser feita em sua jurisdição, ou seja, no estado ou regional em que

está atuando.

Nesta seção, as informações estão subdiv ididas entre Nutricionistas e Técnicos em Nutrição e

Dietética. Os demais documentos são úteis para ambas as categorias e estão agrupados na seção

"Geral".

Nutricionista

Inscrição prov isória – orientações (PDF/25 KB)

Inscrição definitiva – orientações (PDF/25 KB)

Ficha de inscrição (PDF/86 KB)

Baixa temporária e cancelamento de inscrição (PDF/129

KB)

Técnico em nutrição e dietética

Inscrição prov isória – orientações (PDF/7 5 KB)

Inscrição definitiva – orientações (PDF/7 5 KB)

Ficha de inscrição (PDF/85 KB)

Baixa temporária e cancelamento de inscrição (PDF/136 KB)

Geral (nutricionista e técnico em nutrição e dietética)

Inscrição secundária (PDF/119 KB)

Reativação da inscrição (PDF/7 7  KB)

Prorrogação da inscrição prov isória (PDF/61 KB)

Prorrogação da baixa temporária (PDF/65 KB)

Transferência (PDF/101 KB)

2ª v ia de identificação profissional: perda ou roubo (PDF/90 KB)

2ª v ia de identificação profissional: alteração de nome (PDF/91 KB)

2ª v ia de identificação profissional: substituição de CRN-3 para CRN-8 (PDF/92 KB)

Os documentos deverão ser preenchidos e encaminhados pelo correio ou entregues

pessoalm ente na sede do Conselho, das 9h às 17 h, de segunda a sexta-feira, no endereço:

Rua Marechal Deodoro, 630 – conjunto 203

Edifício CCI – Centro Comercial Itália/Centro

CEP 80010-912 – Curitiba/Paraná

Fone/fax: (41) 3224-0008

Dúvidas? Entre em contato pelos e-mails cadastro@crn8.org.br ou financeiro@crn8.org.br.
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