
REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA
DE ATIVIDADE PROFISSIONAL DE PESSOA FÍSICA

Ilmo. (a) Senhor (a) Presidente do Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso.

Eu, _____________________________________________________________________________,

Portador do RG nº _____________________________ e CPF nº_______________________________, venho

por meio deste, com base no art. 156 da Resolução e Portaria CRO-MT 06/2020, solicitar SUSPENSÃO

TEMPORÁRIA de minha inscrição neste Regional. Segue, em anexo a este, a documentação comprobatória do

motivo que justifica a concessão da suspensão temporária requerida.

Aproveito a oportunidade para declarar que tenho ciência do disposto no parágrafo único do art. 156

da supramencionada Resolução, onde se estabelece que somente será deferido o pedido de suspensão

temporária de profissional QUITE com todas as suas obrigações financeiras para com a Autarquia e que não

esteja respondendo processo ético.

CATEGORIA MOTIVO DA SUSPENSÃO

(   ) Cirurgião-Dentista (   ) DOENÇA

(   ) Técnico de Prótese Dentária (   ) OCUPAÇÃO DE CARGO ELETIVO

(   ) Técnico em Saúde Bucal (   ) ESTUDAR NO EXTERIOR

(   ) Auxiliar em Saúde Bucal

(   ) Auxiliar em Prótese Dentária

Número de Inscrição:___________

Nestes Termos, pede deferimento.

________________________-_________                                                             ______/_____/_____
Cidade UF Data

______________________________________________
ASSINATURA

(Semelhante ao documento de Identificação)



ANEXO I –

 

DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA

 

 

Eu, _________________________________________________________________________________, Portador(a) do

RG nº _____________________________ e CPF nº_______________________________, venho por meio desta declarar

que resido no endereço abaixo mencionado, na qualidade de:

(   ) Inquilino

(   ) Outros

 

______________________________________________________________________________________-______________________
Logradouro                                                                                                                                                       Número

 
________________________________________________________-_____________________________________________________
Complemento                                                                                         Bairro                             
 

___________________________________________              __________________________________-______________
Cidade – Município                                                                                    CEP                                                             

 

Declaro ainda estar ciente de que a falsidade da presente declaração pode implicar na sanção prevista no art. 299 do Código
Penal.

 

____________ de ______________________________ de ____________

Data

  

___________________________________________________________________

ASSINATURA

(Semelhante ao documento de Identificação)

 



DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

Cada requerimento feito ao CRO-MT possui uma lista de documentos que são necessários, para dar início ao

PEDIDO DE REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE ATIVIDADE PROFISSIONAL DE PESSOA FÍSICA, o

profissional deve ter em mãos os documentos listados abaixo, sendo que o formulário deve ser assinado

sempre de forma semelhante ao documento de identificação ou reconhecida firma em cartório em caso de

divergência.

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS:

(   ) REQUERIMENTO

(   ) RG OU CARTEIRA CÉDULA

(   ) DECLARAÇÃO DE ENDEREÇO

(   ) DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MATO GROSSO
Rua 05, Quadra 12, Lote: 07,
Setor: A - Centro Político Administrativo

Cuiabá - MT - CEP 78049-035

FONE: (65) 3644 - 2002

GRATUITO: 0800 – 723– 2510 (Não atende ligação de telefone celular)

cromt@cromt.org.br


