
 

CORECON    BA 
CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 

 
 

REGISTRO DEFINITIVO                                                             Nº. de Registro_____________________ 
 

SOLICITAÇÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL – Pessoa Física 
Nos termos da Lei nº. 1411, de 13/08/51, em especial seus artigos 14, 15, 16 e do Decreto nº. 31.794, de 17/11/52, 
mais Resoluções do Conselho Federal de Economia, o (a) Bacharel abaixo identificado (a) vem REQUERER ao 
CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA – 5ª REGIÃO/BAHIA, o seu Registro, juntando os documentos 
exigidos, conforme relação abaixo: (ATENÇÃO: PREENCHER SOMENTE COM LETRA DE FORMA) 
 
Nome:______________________________________________________________________________________ 
RG: _____________________ Órgão Emissor:________ Data de Emissão: _____________Estado: ___________ 
RNE: _______________CPF:________________________ Sexo: ( ) M ( ) F  Estado Civil: __________________ 
Data de nascimento: ______/____/_______  Nacionalidade: ____________________Natural de: ______________ 
Pai: ________________________________________________________________________________________ 
Mãe:________________________________________________________________________________________
Nome do cônjuge: ____________________________________________________________________________ 
Endereço Residencial: _________________________________________________________________________ 
Bairro: ______________________________ Cep: ____________Cidade: _____________________ UF: _______ 
DDD: ______Tel. Res.: __________________ Cel.: ___________________ Fax: __________________________ 
E-Mail: _____________________________________________________________________________________ 
Empresa em que trabalha: ______________________________________________________________________ 
Ramo de Atividade: ______________________________ Cargo: ______________________________________ 
End. Com.:__________________________________________________________________________________ 
Bairro: ______________________________ Cep: ____________Cidade: _____________________ UF: ______ 
DDD: ______Tel. Com.:________________________________ Ramal:________ Fax.: ____________________ 
E-Mail: ______________________________________________ Site:__________________________________ 
Universidade/Faculdade: ______________________________________________________________________ 
Colação de Grau: ________/______/________                                    Ano de Conclusão: ___________________ 
Opção para recebimento de correspondência: (  ) no endereço residencial         no endereço comercial (  ) 
 
Documentos de apresentação obrigatória para tramitação do processo de Solicitação de Registro Profissional 
1. Diploma original e fotocópia 
2. Identidade e CPF originais e fotocópias 
3. Título de Eleitor e fotocópia 
4. Três (03) fotos 3X4 coloridas 
5. Pagamento de Taxas: Registro e Emissão de Carteira Profissional  
6. Pagamento da Anuidade 
7. Documento que comprove alteração de nome por motivo de casamento, separação e/ou divórcio (sexo feminino) 
e fotocópia;  
8. Carteira de reservista (sexo masculino) e fotocópia. 
Observação: Caso o Solicitante não tenha o diploma, ele poderá apresentar os seguintes documentos com fotocópia: 
1. Protocolo do seu requerimento constando data entrega (original); 
2. Certificado de Conclusão de Curso com data não anterior a seis meses da data do pedido de inscrição; 
 
Declaro estar ciente da natureza tributária das anuidades decorrentes deste registro, e da obrigatoriedade do seu 
recolhimento nos prazos determinados pelo Corecon/BA. Declaro, também, ter conhecimento de que somente com 
o deferimento de eventual Solicitação de Cancelamento de Registro tal obrigação cessará, obedecidas as normas 
legais vigentes à época do requerimento. Comprometo-me, ainda, a manter atualizados os dados pessoais aqui 
fornecidos para facilitação dos trabalhos junto ao Corecon/BA. 
 
Salvador, ____ de ____________________ de ______           
 
 _________________________________________ 
                                                                                                        
                   Assinatura do(a) Solicitante 
 
Conselho Regional de Economia – 5ª Região/Bahia 
Rua Frederico Simões, n.º 98, Edf. Advanced Trade Center, sl. 505 
Caminho das Árvores – Salvador/BA CEP 41.820-774 
www.corecon-ba.org.br; e-mail: corecon-ba@cofecon.org.br 
Telefax: (0**71) 3341-1597 / 2764 / 2770 
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