Inscrição Definitiva - Auxiliar em Saúde Bucal
É proibida inscrição aos menores de 18 anos, conforme Portaria CROSP 0157/2017.
•
•
•
•
•
•
•

Certificado de Conclusão do curso de ASB com carga horária mínima de 300 horas (240h de aulas
teóricas/práticas e 60h de estágios supervisionados);
Histórico do Curso (para escolas técnicas);
Impressão da consulta pública de concluintes (GDAE) para cursos técnicos;
Histórico Escolar/Certificado que comprove a conclusão do Ensino Fundamental/Médio;
CPF, Cédula de Identidade, Título de Eleitor, Reservista, Certidão de Nascimento ou Casamento (com averbação,
se divorciado);
Comprovante de endereço recente (água, luz ou telefone fixo);
1 foto 3x4 colorida com fundo branco.

*DOCUMENTOS ORIGINAIS
VALORES A SEREM PAGOS: INSCRIÇÃO + CÉDULA + ANUIDADE.
Observações:
Para retirada da cédula, favor comparecer munido (a) de:
•
•

1 foto 2x2;
Certificado Original.

Prazo máximo para conclusão do serviço: 40 dias corridos.

Para Inscrição por Experiência em Carteira – ACD (Auxiliar Consultório Dentário)
Apresentação de registro em CTPS ou Ato Oficial do serviço público, comprovando o exercício da função de ACD – Auxiliar de
Consultório Dentário anterior à Lei » 11.889 de 24/12/2008.

•

•
•
•

Carteira de Trabalho com registro que comprove ter exercido a atividade de Auxiliar de Consultório Dentário
conforme Lei mencionada acima (páginas necessárias: foto, qualificação civil e todas as páginas com registro), ou
Original e Cópia Simples do Ato Oficial do Serviço Público;
Histórico Escolar ou Certificado que comprove a conclusão do Ensino Fundamental/Médio;
CPF, Cédula de Identidade, Título de Eleitor, Reservista, Certidão de Nascimento ou Casamento (com averbação,
se divorciado);
Comprovante de endereço recente (água, luz ou telefone fixo);

*DOCUMENTOS ORIGINAIS
VALORES A SEREM PAGOS: INSCRIÇÃO + CÉDULA + ANUIDADE.
Observações:
Para retirada da cédula, favor comparecer munido (a) de:
• 1 foto 2x2

PARA AGENDAR SEU ATENDIMENTO ACESSE: www.crosp.org.br/crospatende
Endereço: Avenida Paulista, 688, térreo. São Paulo - SP - CEP: 01310-909 • Telefone: (11) 3549.5500 • Site: www.crosp.org.br

