
Dicas para agilizar a liberação 
de sua  inscrição provisória

Leia com atenção as orientações para evitar 
atrasos na liberação do seu número de 

registro no CRO-MG



Quais são os documentos necessários?

❏ Declaração de conclusão de curso com data de colação de grau;
❏ Documento de identidade (RG ou CNH) e CPF;
❏ Comprovante de endereço;
❏ Certificado de reservista (profissionais do sexo masculino);
❏ Certidão de quitação eleitoral (disponível clicando aqui); e
❏ Certidão de nascimento (para solteiros) ou de casamento (para 

casados/divorciados).

ATENÇÃO!
O pedido de inscrição provisória deve ser feito 

SOMENTE APÓS a colação de grau.

Os documentos devem estar 

legíveis, em formato PDF, 

íntegros e não podem estar 

protegidos ou criptografados

https://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral


Observações sobre o documento de identidade
Se possível, utilize o RG (identidade) ao invés da CNH para solicitar sua inscrição.

Caso envie a CNH, o número de identidade em seu cadastro e, consequentemente, na sua cédula 
de identidade profissional (carteirinha do CRO) será o número da CNH e não o número do RG. 



Atenção à assinatura do documento de identidade enviado
Em um determinado momento da solicitação de sua inscrição, será necessário enviar um 
formulário assinado pelo site do CROMG.

A assinatura do formulário deve ser idêntica à assinatura do documento de identidade que você 
enviar (RG ou CNH). Atente-se para a assinatura e opte pelo documento mais recente possível.



Revalidação da dispensa na Junta de Serviço 
Militar (JSM) do formando em Odontologia 
O que isso significa?

Para os profissionais do sexo masculino formados em Odontologia é obrigatória, antes de fazer o pedido da inscrição, 
de acordo com o Art 75.  § 3º da Lei do Serviço Militar, a revalidação de sua dispensa.

Como isso pode ser feito?

Basta levar a sua declaração de conclusão de curso com a data de 
colação de grau em qualquer Junta de Serviço Militar (JSM) do Brasil e 
solicitar que seja feita a revalidação da dispensa. Geralmente é indicada 
por um carimbo, como o da imagem ao lado.

O que acontece se eu não fizer?

Sem a revalidação da dispensa, não é possível garantir que o profissional esteja em dia com as obrigações militares, 
e, portanto, não será possível concluir o processo de inscrição.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4375.htm


Certidão de Quitação Eleitoral

Onde consigo esse documento?

A Certidão de Quitação Eleitoral é obtida pelo site do TSE, 
clicando aqui, ou, caso prefira, pelo aplicativo e-Título. 

Ela pode ser substituída pelo Título Eleitoral?

Não. Apenas com o Título Eleitoral não é possível garantir 
que o profissional está quite com as obrigações eleitorais, e, 
portanto, a Certidão de Quitação Eleitoral é insubstituível.

Atenção à situação do eleitor e à data do documento!

No documento, o eleitor deve estar qualificado como 
“QUITE” e a certidão deve ter sido expedida há menos de 90 
dias.

https://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral


Tipo sanguíneo

Essa informação é de preenchimento 
obrigatório, uma vez que ficará disponível 
na sua carteirinha do CRO.

Caso não saiba seu tipo sanguíneo, 
providencie um exame de sangue.



Separe seus documentos com antecedência, e tenha atenção ao preencher seus dados no 
site quando for solicitar sua inscrição.

➔ ATENÇÃO!

Os erros mais comuns que atrasam os processos de inscrição são:

❏ Assinatura no formulário diferente do documento de identidade enviado pelo 

profissional; e

❏ Revalidação da dispensa (o carimbo da Junta Militar), caso seja do sexo masculino.

Caso seja detectada alguma incorreção nos documentos enviados, será gerada uma pendência com 
prazo de 15 dias úteis para regularizar.

Compartilhe com seus amigos!

Se estiver tudo pronto, clique aqui para começar!
A faculdade precisa 

confirmar sua colação de 

grau para concluirmos sua 

inscrição.

IMPORTANTE!

https://cro-mg.implanta.net.br/servicosonline/Precadastro/PreCadastro/



