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 CRO-DF - Sede 
SCN Qd. 01 Bl. E Ed. Central Park 20º Andar 
Brasília-DF - CEP: 70711-903  
Tel: +55 61 3035-1888 - Fax: +55 61 3035-1852
Horário de Funcionamento: de segunda a sexta

Documentos necessários para 

Dentista: 

 Diploma* original e cópia; 

 Cópia do RG (não será aceito Carteira Nacional de Habilitação 

 Cópia do CPF;  

 Cópia do título de eleitor; 

 Cópia do documento m

masculino;  

 Cópia da certidão de nascimento ou casamento; 

 Cópia do comprovante de tipologia s

 Cópia do comprovante de endereço (água, luz ou telefone), legível e atualizado pelo 

menos dentro dos 3 (três) últimos meses; 

 Três fotos 3x4; 

 Duas fotos 2x2. 

 

* Caso o diploma seja da UnB, trazer cópia da ata de colação de grau.

 

Obs.:  

 Característica das fotos: Recentes e não mais que 6 meses; ter fundo branco; 

mostrar você olhando diretamente para a câmera; sem uso de trajes brancos para 

não se confundir com o fundo.

 Na falta de qualquer documento acima, não será aceito o pedido de

inscrição principal.

TAXA DE INSCRIÇÃO 

R$ 167,11 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________

  

1852 
Horário de Funcionamento: de segunda a sexta-feira,  das 09h às 18h 

CRO-DF - Delegacia de Taguatinga
CSB 02 - Nº 01 a 04 - Alameda Shopping - Torre A 
Taguatinga-DF - CEP: 72015-901 
Tel: +55 (61) 3201-2808 
Horário de Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 09h às
às 18h 

Documentos necessários para requerer a Inscrição Principal de Cirurgião

Diploma* original e cópia;  

(não será aceito Carteira Nacional de Habilitação - CNH); 

leitor;  

documento militar (CDI, CR ou Carta Patente), caso seja do sexo 

Cópia da certidão de nascimento ou casamento;  

omprovante de tipologia sanguínea; 

Cópia do comprovante de endereço (água, luz ou telefone), legível e atualizado pelo 

menos dentro dos 3 (três) últimos meses;  

Caso o diploma seja da UnB, trazer cópia da ata de colação de grau. 

fotos: Recentes e não mais que 6 meses; ter fundo branco; 

mostrar você olhando diretamente para a câmera; sem uso de trajes brancos para 

não se confundir com o fundo. 

Na falta de qualquer documento acima, não será aceito o pedido de

inscrição principal. 

CÉDULA PROFISSIONAL ANUIDADE

R$ 24,92 
Até 31/03 R$ 503,52

Após 31/03 proporcional
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Delegacia de Taguatinga 
Torre A - Sl. 810/812 

feira, das 09h às 13h e das 14h 

Inscrição Principal de Cirurgião-

CNH);  

(CDI, CR ou Carta Patente), caso seja do sexo 

Cópia do comprovante de endereço (água, luz ou telefone), legível e atualizado pelo 

fotos: Recentes e não mais que 6 meses; ter fundo branco; 

mostrar você olhando diretamente para a câmera; sem uso de trajes brancos para 

Na falta de qualquer documento acima, não será aceito o pedido de 

ANUIDADE 

Até 31/03 R$ 503,52 

Após 31/03 proporcional 


