REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO (NUTRICIONISTA / TND) WEB
TUTORIAL
1. ACESSE O SITE DO CRN/1: www.crn1.org.br
2. CLIQUE NO BANNER “AUTOATENDIMENTO”

3. NO MENU SERVIÇOS, CLICAR NA OPÇÃO “REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO / CADASTRO”
OBS.: Leia atentamente as instruções antes de iniciar o preenchimento das informações no formulário.
Erros poderão atrasar a tramitação do processo.

4. INSERIR O NÚMERO DO CPF, SELECIONAR O TIPO DE INSCRIÇÃO E CLICAR EM “AVANÇAR”

Dúvida em relação aos tipos de inscrição, Clique aqui

A partir desse ponto, preencha todos os campos do formulário e siga as orientações que irão surgir na
sequência:

Na última etapa, será possível visualizar o PROTOCOLO, imprimir o BOLETO e emitir a FICHA DE
INSCRIÇÃO, que deverá ser assinada com CANETA PRETA PONTA POROSA (hidrocor), inserir a IMPRESSÃO
DIGITAL (POLEGAR DIREITO) e anexá-la ao protocolo juntamente com os demais documentos:
1. Acessar a opção: Acompanhamento de Protocolo

2. Inserir os dados do protocolo (Nº xxx/NET e CPF)
3. Clicar em “Enviar Documentação”

Os documentos deverão estar
digitalizados (PDF), exceto a foto que
deverá ser em arquivo de imagem
(Jpeg);

O nome do arquivo não deverá conter
caracteres especiais (. @ # & * /), nem

Prazo para Conclusão do Processo
O Conselho Regional de Nutricionistas terá o prazo de até 30 (trinta) dias úteis, contados a partir do recebimento
da documentação completa e adequada, para análise e emissão do registro profissional. (Art. 2º, § 6º da Resolução
CFN nº 661, de 28 de agosto de 2020)
OBS.: Em caso de urgência, deve ser enviado documento comprobatório para análise. São considerados
documentos válidos: cópia da convocação publicada no Diário Oficial no caso de Concurso ou Processo Seletivo
(Federal, Estadual ou Municipal); Declaração em Papel timbrado da empresa devidamente assinado e datado
informando a necessidade de urgência do registro para contratação do profissional.
Para acompanhar a tramitação do requerimento acesse o sistema e clique em “ACOMPANHAMENTO DE
PROTOCOLO” [Inserir os dados do protocolo: Nº xxx/NET e CPF]

