
ORIENTAÇÕES PARA INSCRIÇÃO     
CONFORME RESOLUÇÃO DO CFESS Nº 582/2010 

Para iniciar o processo de inscrição, leia atentamente a Resolução CFESS 582/2010, e 
reúna toda a documentação necessária. Para facilitar o processo, preparamos uma lista de tudo 
o que você precisará. Cheque os itens e marque-os na medida que avançar na organização.

Documentos para a inscrição:

(   ) Duas fotos 3x4 recentes (originais)

(   ) Formulário de Requerimento do DIP (original)

Atenção! Veja, na página 4, um exemplo do documento já preenchido e evite possíveis erros ao completar o seu

(   ) Formulário de Requerimento de Inscrição (original)

(   ) Diploma, ou, em sua ausência, atestado ou declaração de colação de grau (Cópia autenticada
do diploma. No caso do atestado ou declaração de colação de grau, os documentos devem ser originais)

(   ) Declaração de que não possui inscrição principal em outro CRESS (original)

(  ) Documentos pessoais (frente e verso) - RG, CPF, título de eleitor, e comprovante de 
quitação com serviço militar obrigatório) (cópias autenticadas)

(  ) Comprovação de alteração de situação civil (certidão de casamento ou averbação de 
divórcio) (cópias autenticadas)

Ao reunir os documentos listados, você deve acessar os Serviços Online e dar 
entrada ao pedido de registro. Esse novo procedimento, chamado de pré-
cadastro, é a forma exclusiva de de fazer esta solicitação. 

Todos os documentos solicitados para a inscrição devem ser, 
OBRIGATORIAMENTE, enviados para a Sede do CRESS-MG, em Belo Horizonte, 
via Correios. Não serão aceitas cópias simples, apenas autenticadas. A declaração 
de que não possui inscrição principal em outro CRESS, a certidão de colação de grau e 
os requerimentos de inscrição e do DIP podem ser apresentados na versão original.

Para acessar os Serviços Online e fazer o seu pré-cadastro, acesse: 

 https://cress-mg.implanta.net.br/servicosonline/Publico/PreCadastro/

http://www.cfess.org.br/arquivos/ResCfess582-2010comp.pdf
http://www.cfess.org.br/arquivos/ResCfess582-2010comp.pdf
http://www.cress-mg.org.br/
mailto:registro@cress-mg.org.br
https://cress-mg.implanta.net.br/servicosonline/Publico/PreCadastro/


Importante:

Ao acessar a página dos Serviços Online, preencher os dados e anexar os documentos 
digitalizados, o Setor de Registro confere se está tudo certo e, dentro de alguns dias, te 
envia um e-mail com instruções para imprimir os boletos referentes às taxas de 
inscrição e de anuidade e o boleto referente a sua carteirinha profissional.

Pagando os boletos, basta enviar para a Sede do CRESS-MG, em Belo Horizonte, via Correios, 
todos os documentos solicitados. Assim que o seu número de registro, também chamado de 
inscrição, ficar pronto, você ficará sabendo através da página dos Serviços Online.

O prazo estabelecido para ter seu número de registro é de até 45 dias corridos após o 
recebimento da documentação física e pagamento dos boletos. 

As solicitações de inscrição recebidas sem realização do pré-cadastro e a devida comprovação 
de pagamento dos boletos podem ser indeferidas.

Confira, abaixo, mais informações sobre taxas, modelo de declaração e formulários de 
requerimento a serem preenchidos

Modelo de declaração de que não possui inscrição principal em outro CRESS

"Declaro, para fins de inscrição junto ao CRESS 6ª região, que não possuo inscrição principal 
em outro Conselho Regional de Serviço Social".  

Atenção!

• A declaração deve ser em folha à parte, datada e assinada pela/o profissional.
• Caso a sua situação não seja a mesma prevista pelo modelo, deve-se declarar de
maneira que fique clara a situação particular da/o profissional.



Taxas para inscrição de pessoa física - Anuidade 2021
(Tabela em real - R$) - Valor integral: R$ 557,28



Requerimento do Documento de 
Identidade Profissional (DIP) 

1. CONFIRA OS DADOS REGISTRADOS NESTE REQUERIMENTO!

Leia atentamente as orientações neste formulário, siga o passo-a-pas- 
so e confira as informações preenchidas. Elas constarão no seu Docu- 
mento de Identidade Profissional (DIP). 

2. IMPRIMA ESTE REQUERIMENTO

Este formulário deve ser impresso em papel branco tamanho A4, for- 
mato retrato. Não se deve usar papel reciclado, colorido ou qualquer 
outro tipo de papel diferente do especificado, ou o requerimento 
será recusado. 

3. COLE SUA FOTOGRAFIA E ASSINE (COLETA BIOMÉTRICA)

3.1. Fotografia: após a impressão do formulário, cole sua fotografia 
3x4 no espaço branco inferior da página, à direita, utilizando cola líqui- 
da, em cima do escrito "cole aqui". A foto deve ser recente, com fundo 
branco, papel sem brilho, sem data, sem moldura, sem marcas, de 
frente, não podendo ser escaneada ou digitalizada. Não é permitida 
a utilização de grampeador ou clipes. A fotografia fornecida que não 
atender a tais características será recusada e devolvida. 

3.2. Assinatura: você deverá assinar dentro do espaço designado (retângu- 
lo), não ultrapassando a área demarcada. A assinatura deve ser legível e só 
será validada se feita com caneta esferográfica de tinta preta e ponta grossa. 

4. PAGUE OS BOLETOS (INSCRIÇÃO E DIP)

A taxa de Inscrição de Pessoa Física no CRESS abrange duas cobran- 
ças: o da própria Inscrição e o de expedição do DIP, separados em bo- 
letos diferenciados. Sua inscrição e a emissão do seu DIP só ocorrerão 
se você efetuar o pagamento dos dois boletos! 

5. ENVIE OU ENTREGUE AO CRESS

Após o preenchimento deste formulário, devidamente assinado e com 
a foto (3x4), anexe os comprovantes de pagamento da Inscrição e de 
emissão do DIP juntamente com este requerimento, e envie por Cor- 
reio ou entregue pessoalmente no CRESS no qual está inscrito/a. 

ATENÇÃO: O/A PROFISSIONAL ASSISTENTE SOCIAL É RESPONSÁVEL PELAS INFORMA- 
ÇÕES DESTE REQUERIMENTO. SEU PREENCHIMENTO INCORRETO (DADOS, FOTO E ASSI- 
NATURA) ACARRETARÁ EM UM DIP COM ERROS. CASO ISSO ACONTEÇA, VOCÊ DEVERÁ FA- 
ZER UMA NOVA SOLICITAÇÃO E NOVO PAGAMENTO PARA EMISSÃO DO DIP. AO ASSINAR 
ESTE DOCUMENTO, VOCÊ SE RESPONSABILIZA PELAS INFORMAÇÕES AQUI DESCRITAS. 

Campos a serem preenchidos somente pelo CRESS 

Pedido Tipo de inscrição Sigla do Conselho 

Número de registro no CRESS Data de inscrição Via 

Nome 

Fulano da Silva 

Nome social 

Nome da mãe 

Fulano da Silva

Nome do pai 

Fulano da Silva

Data de nascimento Nacionalidade Naturalidade 

01/01/2001 brasileira Carmo bonito

CPF RG Órgão emissor UF 

001.001.001-01 MG-01.001.001 SSP MG

Endereço para correspondência Bairro Cidade 

 Logradouro, Nº, Bl., Ap.: 

 Rua Palmas, 155 ap 02 

Novo Carmo Bonito

UF CEP 

MG 30.001-001

Carmo Bonito,  01 de Janeiro de 2001
LOCAL E DATA Declaro que li e conferi os dados e os mesmos estão corretos. Estou ciente das consequências que poderão advir

por qualquer declaração falsa que prestar no presente, na forma do artigo 299 do Código Penal Brasileiro. 

COLE AQUI A FOTO 
3 X 4 RECENTE COM 
FUNDO BRANCO 

ESPAÇO PARA ASSINATURA 
Atenção: deve ser escrita de caneta esfereográfica tinta preta e ponta grossa de 
forma legível. Não ultrapassar o retângulo. 

A foto 3x4 deve ser sem data, sem moldura, sem marcas, 
de frente. Não pode ser escaneada ou digitalizada. 



    ILMO (A). SR (A). PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL 
CRESS 6ª REGIÃO 

Eu, __________________________________________________________________________

NOME COMPLETO 

Nacionalidade: __________________________________ Natural de: _________________________________ 

Nascida (o) aos: _____/_____/_____ Tipo Sanguíneo: _____ RH: _____ Estado Civil: ____________________ 

Filiação: ________________________________________ e ________________________________________ 

Carteira de Identidade: _______________________ Órgão Emissor: _______________ Em: ____/____/_____ 

CPF: ______________________________ Título de eleitor: ______________________ Zona: _____________ 

Seção: ___________ Emissão em _____/_____/_____ Município: ____________________________________ 

Carteira Profissional n°: ___________________ Série: ______________ 

Nome completo esposo (a): __________________________________________________________________ 

1) Endereços (prioridade para envio de correspondências):

a) Residencial b)  Comercial c) Outros  

a) RESIDENCIAL: ____________________________________________________________________

N°: _______ Apto: ______ Bl. _____ Bairro: _______________________ Fone: (___)___________________ 

Cidade: __________________________ Estado: ______________________ CEP: _____________________ 

E-mail: __________________________________________________________________________________

b) COMERCIAL:

Nome da instituição: _______________________________________________________________________ 

Função desempenhada: ____________________________________________________________________ 

Endereço: _______________________________________________________________________________ 

Bairro: ________________________________       Fone: (___) _____________________ 

Cidade: _________________________ Estado: _______________________ CEP: _____________________

Foto 3x4



Atenção! Assinale a modalidade de pagamento da anuidade: (   ) Valor à vista  (   ) Valor parcelado

Obs: Para pagamento parcelado da anuidade, a/o profissional deverá acessar o site 
https://cress-mg.implanta.net.br/servicosOnline/ para efetuar o pagamento da segunda parcela em diante. 

c) OUTROS (FAMILIARES, AMIGOS, ETC):

Nome: _________________________________________________________________________________ 

Endereço: _______________________________________________________________________________ 

Bairro: ________________________________ Fone: (___) _____________________________ 

Cidade: _________________________ Estado: _____________________ CEP: _______________________ 

2) JÁ FOI INSCRITO EM OUTROS CONSELHOS DE CLASSE?  Sim Não 

Nome: __________________________________________________________________________________ 

Endereço: _______________________________________________________________________________ 

3) PARTICIPAÇÃO EM ASSOCIAÇÕES / MOVIMENTOS SOCIAIS / OUTROS:

Entidades: _______________________________________________________________________________

4) CURSOS / ESPECIALIZAÇÕES / EVENTOS:

Outros Cursos / Especializações: _____________________________________________________________

Eventos: _________________________________________________________________________________

Assistente Social Diplomada (o) pela: 

________________________________________________________________________________________

Diploma registrado sob n°: ____________ Livro: ______ Folhas: _________ Duração do Curso: __________

VEM REQUERER DE V. S.ª DE ACORDO COM AS NORMAS LEGAIS E REGULAMENTARES EM VIGOR, SE 
DIGNE CONCEDER-LHE SEU REGISTRO NESSE COLENDO CONSELHO REGINAL. 

DECLARA, OUTROSSIM, CONHECER O CÓDIGO DE ÉTICA PROFISSIONAL E CUMPRÍ-LO NA ÍNTEGRA. 

Nestes Termos, 
Pede Deferimento. 

___________________________________________  __________/___________/____________ 
Município Data 

___________________________________________ 
Assinatura da (o) Requerente 



Requerimento do Documento de 
Identidade Profissional (DIP)

1. CONFIRA OS DADOS REGISTRADOS NESTE REQUERIMENTO!

Leia atentamente as orientações neste formulário, siga o passo-a-pas-
-

2. IMPRIMA ESTE REQUERIMENTO

-

3. COLE SUA FOTOGRAFIA E ASSINE (COLETA BIOMÉTRICA)

3.1. Fotografia: 
-

3.2. Assinatura: -

4. PAGUE OS BOLETOS (INSCRIÇÃO E DIP)

-
-

5. ENVIE OU ENTREGUE AO CRESS

-

ATENÇÃO: O/A PROFISSIONAL ASSISTENTE SOCIAL É RESPONSÁVEL PELAS INFORMA-
ÇÕES DESTE REQUERIMENTO. SEU PREENCHIMENTO INCORRETO (DADOS, FOTO E ASSI-
NATURA) ACARRETARÁ EM UM DIP COM ERROS. CASO ISSO ACONTEÇA, VOCÊ DEVERÁ FA-
ZER UMA NOVA SOLICITAÇÃO E NOVO PAGAMENTO PARA EMISSÃO DO DIP. AO ASSINAR 
ESTE DOCUMENTO, VOCÊ SE RESPONSABILIZA PELAS INFORMAÇÕES AQUI DESCRITAS. 

INSCRIÇÃO PRINCIPAL OU
SECUNDÁRIA

(Campos a serem preenchidos somente pelo CRESS)

Pedido Tipo de inscrição Sigla do Conselho

Número de registro no CRESS Data de inscrição Via

COLE AQUI  
A FOTO 3 X 4 

RECENTE COM
FUNDO BRANCO

ESPAÇO PARA ASSINATURA

LOCAL E DATA

VIVA SUA IDENTIDADE!

Nome

Nome social (campo preenchido pelo CRESS)

Nome da mãe

Nome do pai

Data de nascimento Nacionalidade Naturalidade

CPF RG Órgão emissor UF

Endereço para correspondência Bairro Cidade

UF CEP
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