SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE RORAIMA
CRA-RR
REQUERIMENTO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO
Ao Senhor Presidente do Conselho Regional de Administração de Roraima,
Eu, __________________________________________________________________abaixo identificado(a)
e qualificado (a), inscrito (a) no CRA-RR sob o nº______________ , venho requerer meu
CANCELAMENTODE REGISTRO, de acordo com a Resolução Normativa CFA nº 462/2015. DECLARO
estar assumindo inteira responsabilidade, sob as penas da lei, informando ainda que não mais exercerei a
profissão de

Administrador(a)

Tecnólogo(a)

Técnico(a) a partir desta data e enquanto estiver com o

respectivo registro cancelado.
INSTRUÇÃO FISCAL
Tipo de registro
( ) principal ( ) secundário

Data de registro

Processo

DADOSCADASTRAIS
RG

Órgão expedidor

Data de expedição

Endereço Residencial
Rua:

Cidade

nº

UF

CEP

CPF

Bairro

Telefone: (

)

E-mail:

MOTIVO DO CANCELAMENTO

(

)NÃO EXERCENDO A PROFISSÃO

(

) APOSENTADORIA

(

) DESEMPREGADO

(

) MUDANÇA LOCALIDADE

Espaço para colar a CIP devolvida

ASSINALAR QUANDO NÃO HOUVER A DEVOLUÇÃO A CIP:
( )DECLARO que apresentei o Boletim de Ocorrência.

Assinatura do requerente

TAXA DE CANCELAMENTO
(
(

)PAGA
)NÃO PAGA

Data
Visto/Carimbo do Funcionário
_______/______/________

SITUAÇÃOFINANCEIRA
( )ADIMPLENTE
( )INADIMPLENTE

Expediente de Segunda a Sexta –12h30min às 18h30min.
Rua Prof. Agnelo Bitencourt n° 1620, Bairro São Francisco – CEP 69.305-340 – Boa Vista-RR
Contato: (95) 3624-1448 / 99133-7071 – atendimento@crarr.org.br – www.crarr.org.br
CNPJ nº 10.638.562/0001-19

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE RORAIMA
CRA-RR

Anexos
1.
2.
3.

A Carteira de Identidade Profissional deverá ser recolhida ou em caso de extravio, o correspondente Boletim de
Ocorrência.
Cópia do comprovante de pagamento da taxa de cancelamento;
Documentação comprobatória do não exercício da profissão:
• Cópias da CTPS (carteira de trabalho) onde constam: a foto, dados pessoais, último contrato de trabalho e a página
seguinte em branco; ou ato de exoneração no Serviço Público, ou;
• Declaração atualizada da empresa ou órgão onde trabalha contendo: cargo, descrição da função e os pré-requisitos
exigidos para o mesmo, ou;
• Cópia do comprovante de aposentadoria;
• Caso obtenha Registro Profissional em outro órgão de classe, anexar cópia da Carteira de Identidade Profissional
do mesmo).
• Outros documentos que o CRA julgar necessários.

Informações importantes:
a) Toda regulamentação encontra-se no site do Conselho Federal de Administração,
http://www.cfa.org.br/institucional/legislacao/resolucoes
b) O valor da taxa de cancelamento não dá direito ao reembolso e nem pode ser abatido na
Anuidade, caso o processo seja indeferido.
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