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DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO 
DE ESTRANGEIRO 

 
• INSCRIÇÃO PARA FINS DE TRABALHO 

Considerando o disposto no Art. 120, I e 121, I, e 129 da Resolução n. 
63/2005 aprovada pelo CFO, bem como no art. 3º da Lei n. 5.081/66, 
para requerer a inscrição temporária para fins de trabalho o 
interessado deverá apresentar os seguintes documentos: 

 

• Diploma de graduação original, devidamente revalidado; 

• Registro Nacional de Estrangeiros (RNE) – permanente; 

• Contrato de Trabalho (Caso o RNM não seja permanente); 

• CPF; 

• Certidão de Nascimento ou Casamento, com tradução 

juramentada, exceto do Idioma Espanhol; 

• Uma (01) foto 3x4 colorida com fundo branco; 

• Comprovante de endereço do Brasil recente (água, luz ou 

telefone fixo), com declaração do proprietário do imóvel – se for 

o caso; 

 

 
• INSCRIÇÃO PARA FINS DE ESTUDO 

Considerando o art. 129 e seguintes da Consolidação aprovada pela 
Resolução 63/2005 do CFO, para requerer a inscrição temporária para 
fins de estudo o interessado deverá apresentar os seguintes 
documentos: 
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• Diploma de graduação original; 

• Registro Nacional de Estrangeiros (RNE) – temporário; 

• Declaração original emitida pela instituição de ensino 

devidamente assinada pelo coordenador do curso de 

Odontologia informando o curso de pós-graduação reconhecido 

pelo CFO a ser realizado, bem como a data de início e término 

respectivas; 

• CPF; 

• Certidão de Nascimento ou Casamento, com tradução 

juramentada, exceto do Idioma Espanhol; 

• Uma (01) foto 3x4 colorida com fundo branco; 

• Comprovante de endereço do Brasil recente (água, luz ou 

telefone fixo), com declaração do proprietário do imóvel – se for 

o caso; 
 

 
VALORES A SEREM PAGOS: INSCRIÇÃO + CÉDULA + ANUIDADE. 

Para retirada da cédula, favor comparecer munido(a) das seguintes 
documentações: 

- Diploma; 

- 1 foto 2x2 COLORIDA com fundo branco. 
 
 

 

INSCRIÇÃO ONLINE:    https://cro-sp.implanta.net.br/servicosonline/Precadastro/PreCadastro / 
 
AGENDAMENTO PARA ATENDIMENTO PRESENCIAL:    www.crosp.org.br/crospatende  

 

 

Observação: Caso a Polícia Federal emita RNM que não seja temporário ou 
permanente, como abrange a Resolução CFO 63/2005, o caso será analisado pelo 
departamento para verificação de documentação. 

http://www.crosp.org.br/
https://cro-sp.implanta.net.br/servicosonline/Precadastro/PreCadastro%20/
http://www.crosp.org.br/crospatende

