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Instruções para inscrição pelo site –Inscrição provisória para Definitiva 
 

Para iniciar a inscrição deverá acessar o site do CRN10   www.crn10.org.br. 

• INÍCIO 

• Clicar em AUTOATENDIMENTO. 

• Acesse sua inscrição (com login nº do CRN seguido da letra P (0000P) + senha). Caso ainda não tenha senha, clicar em CRIAR 
UMA SENHA (criar o login com o número da inscrição + senha). 

• Requerimento de protocolo. 

• Requerimento via internet - Inscrição definitiva nutricionista – com provisória.  

• Abrirá uma tela com a lista da Documentação Necessária e Taxas a Serem Pagas.   

• Clicar em visualizar protocolo e depois visualizar impressão (formulário) e boleto da taxa. 
Obs.: Caso sua inscrição provisória já esteja vencida, não conseguirá acessar sua inscrição, deverá solicitar no e-mail: pessoafisica@crn10.org.br. 
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Lista de Documentos 

 
1. Formulário de requerimento de inscrição - (o formulário deve estar devidamente preenchido e assinado (assinar no retângulo à direita do 

formulário, campo destinado ao requerente), fazer o carimbo do polegar direito (no canto superior do formulário);  

2. Cópia (frente e verso) do Diploma devidamente registrado no órgão competente;  

3. Cópia da Carteira de Identidade (RG), expedida a menos de 10 anos, por repartição competente; se casado, o nome no RG deverá estar igual 

ao da certidão de casamento; 

4. Cópia do CPF ou documento legalmente aceito que contenha o número do CPF; caso no RG já conste o número do CPF, o item 4 fica 

desobrigado de ser apresentado. 

5. Cópias da Certidão de Casamento (se casado);  
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6. Cópias da Carteira de Reservista ou do Certificado de Dispensa de Incorporação (se sexo masculino) (Conforme Lei 4.375/1964, Art. 67);  

7. 01 foto 3x4, para documento de identificação, colorida, recente, sem data, sem moldura, marcas, sem óculos, com fundo branco e nítido; a 

expressão facial normal, sem sorriso) e colar a foto no formulário de requerimento de inscrição – item 1. 

8. Cópia simples do pagamento da taxa da Inscrição Definitiva;  

9. Cópia simples do comprovante de pagamento da anuidade;  

10. Cópia simples do comprovante de residência (água, luz, telefone, tv a cabo, condomínio); se não possui comprovante em seu nome; poderá 

ser em nome de terceiro, desde que você resida no endereço indicado; o endereço do formulário deverá ser compatível com o do 

comprovante; 

11. Carteira de nutricionista provisória (original), devolver ao CRN10;  

12. Formulário de cadastro de trabalho, em caso de atuação.  

➢ Fotocópias ilegíveis não serão aceitas.  
➢ Poderão ser exigidos outros documentos, além dos especificados, caso sejam julgados necessários.  

 
  

Endereço para entrega dos documentos 

Os documentos relacionados deverão ser enviados pelo correio, por no mínimo carta registrada. 
A/C: Setor de Pessoa Física 
Endereço: R. Felipe Schmidt, 321 – Sala 1104 – Centro – Florianópolis/SC – 88010000 
Horários de Atendimento: Segunda – Sexta, das 9h às 17h. 
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