
REQUERIMENTO DE REGISTRO DE PSICÓLOGA(O) ESPECIALISTA

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 3ª REGIÃO

FORMULÁRIO 1

Senhora/or Presidente do Conselho Regional de Psicologia da 3ª Região,

eu, ,

psicóloga/o inscrita/o neste Conselho, sob o n.º , venho requerer o registro de

psicóloga/o especialista na área assinalada, juntando para tanto a documentação abaixo.

Psicologia Escolar e Educacional

Psicologia Organizacional e do Trabalho

Psicologia de Tráfego

Psicologia Jurídica

Psicologia do Esporte

Psicologia Clínica

Psicologia Hospitalar

Psicopedagogia

Psicomotricidade

Psicologia Social

Neuropsicologia

Psicologia em Saúde

Avaliação Psicológica

Assinale apenas uma das duas situações:

Situação 1 – Conclui curso de especialização (pós-graduação Lato Sensu em IES
credenciada pelo MEC ou órgãos competentes) e apresento diploma/certificado, histórico
escolar com ato legal de credenciamento da instituição, identificação completa do curso,
período de realização, duração total e especificação da carga horária. E para comprovar
experiência de, no mínimo, 2 (dois) anos na especialidade, apresento os documentos
assinalados abaixo.

Situação 2 – Fui aprovada/o em Concurso de Provas e Títulos do CFP, apresento
homologação do resultado e para comprovar experiência de, no mínimo, 2 (dois) anos na
especialidade, apresento os documentos assinalados abaixo.

Enfatizamos que conforme Resolução Nº 23/2023 em ambas as situações, é obrigatória a
comprovação de, no mínimo, 2 (dois) anos de experiência na especialidade.

Especifique abaixo sua modalidade laboral de comprovação profissional obrigatória:

Caso a comprovação seja pela modalidade laboral de empregado:

Declaração do empregador constando obrigatoriamente:
I. identificação do empregador com endereço completo e CNPJ da empresa;
II. citação do cargo que ocupo/ocupei assinado pelo responsável legal do setor de registro

de funcionários, constando CPF do assinante;
III. função que exerci com descrição das atividades e período.



Caso a comprovação seja pela modalidade laboral de profissional autônoma/o:

Apresentar ao menos três dos seguintes documentos obrigatórios:

Prova de inscrição no INSS comprovando exercício profissional durante o tempo
correspondente e prova de inscrição na Secretaria da Fazenda Municipal (ISS) indicando
exercício profissional durante o tempo correspondente;

Declaração de 3 psicólogas/os ativas/os há, pelo menos, 5 anos no CRP, constando assinatura,
nome completo, endereço, e CPF da declarante, indicando que possuo experiência com a
especialidade no período correspondente;

Declaração emitida pelo CRP, com informação sobre o período em que atuei como responsável
técnica/o por pessoa jurídica regularmente registrada ou cadastrada;

2 declarações ou cópias contratuais de consultorias realizadas em áreas correlatas à da
especialidade requerida;

Declaração de vinculação na qualidade de membro, aluna/o, docente ou associada/o à
sociedade científica, associativa ou formativa, legalmente estabelecida por, ao menos, 5 anos e
com objetivos regimentais correlatos à área da especialidade requerida;

Declaração de plano de saúde, ou de organização de seguridade social, sobre a condição de
conveniada/o, contendo remuneração direta, o período e a quantidade de serviços prestados
correlatos à área da especialidade requerida.

Caso a comprovação seja como supervisor/a de estágio:

Apresentar todos os seguintes documentos obrigatórios:

Declaração sobre o período de trabalho, o programa e a ementa disciplinar do estágio
supervisionado, ratificada pelo responsável direto do curso;

Documento de credenciamento da IES ao qual pertence o curso, expedido pelo MEC ou
Sistemas de Ensino dos Estados e do DF, nos termos da lei nº 9.394 de 20 de dezembro de
1996.

Caso a comprovação seja como estatutária/o:

Apresentar todos os seguintes documentos obrigatórios:

Portaria ou documento público que indique minha nomeação;

Declaração do período de trabalho, nome do cargo que ocupo com a descrição das atividades
desenvolvidas ratificada pelo respectivo órgão público.

Caso a comprovação seja por Pessoa Jurídica:

Apresentar todos os seguintes documentos obrigatórios:

Contrato social ou ato constitutivo da empresa em que consto como sócia/o ou proprietária/o;

Certidão de regularidade;

Ao menos 3 documentos elencados acima na comprovação para autônoma/o.



Documento complementar (opcional):

_____________________________________________________________________.

_____________________________________________________________________.

_____________________________________________________________________.

DECLARO, para fins de direito, sob as penas da Lei, que as informações e documentos
prestados que apresento para a concessão e registro de psicóloga/o especialista no
CRP-03, são verdadeiros e autênticos (fiéis à verdade e condizentes com a realidade).

_________________________,  _______/_______/_______.

Localidade Data

Assinatura da/o psicóloga/o


