
CREF2/RS: R. Cel. Genuíno, 421 /401–Porto Alegre/RS – CEP 90010-350 – Fone: 51 3288-0200 Fax: 51 3288-0222 
CREF Serra: R. Antônio Ribeiro Mendes, 1849 térreo – Caxias do Sul/RS – CEP 95032-600 – Fone: 54 3202-2890 

http://www.crefrs.org.br 

  
 

AUTORIZAÇÃO ESPECIAL PARA ESTRANGEIROS  
DURANTE O CICLO DE JOGOS OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS 

(Preencher sem rasuras ou abreviações) 

INFORMAÇÕES PESSOAIS 

Nome:  ..........................................................................................................................................................................................  
Pais de Origem:.................................................................. Modalidade:......................................................................................... 
Sexo: ( ) M  (  ) F    Tipo Sanguíneo/Fator RH: …............ Estado Civil:........................................................................................ 
Data de Nasc.: ............. /............. /.............                         Doador de Órgãos: (  ) Sim (   ) Não 
Pai:.................................................................................................................................................................................................. 
Mãe: ............................................................................................................................................................................................... 

ENDEREÇO RESIDENCIAL NO BRASIL 

Endereço: ..............................................................................................................................................  nº  ..................................  

Bairro:...........................................................................................  Telefones:  .............................................................................  

Cidade: .........................................................................................  UF: ................................................  CEP: ..............................  

E-mail:....................................................................................................................................................................... .....................   

ENDEREÇO COMERCIAL NO BRASIL 

Endereço do contratante/empregador: ............................................................................................................................................. 

Bairro:................................................................................ Telefones:  .........................................................................................  

Cidade:................................................................................. UF:....................... CEP:.................................................................... 

E-mail:.................................................................................................................................................................... ........................  

DOCUMENTOS 

Registro Nacional de estrangeiro:........................................... Data da emissão:............................................................................ 
Passaporte:..............................................................................CPF: ........................................................…....................................  

 

Declaro, para todos os efeitos, a veracidade das informações contidas neste requerimento, bem como me comprometo a 
comunicar imediatamente qualquer alteração em meu cadastro. Assim, valho-me da presente para solicitar ao Presidente do 
CREF2/R, autorização especial, nos termos da Portaria CONFEF 200/2013, declarando estar ciente e de acordo com o Código de 
Ética Profissional do CONFEF, com as Resoluções e com os demais atos emanados pelo CONFEF/CREF2/RS. 
     Nestes termos, peço deferimento. 

A AEEP SERÁ CONCEDIDA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DA SEGUINTE DOCUMENT AÇÃO: 
1- Declaração Firmada pela entidade nacional de administração do desporto da referida modalidade ressaltando que o 
requerente possui conhecimentos técnicos necessários ao desempenho das atividades, bem como possui vinculação com a 
respectiva Confederação em seu País de origem; 
2-Autorização de trabalho concedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, nos termos da legislação; 
3-Comprovação da prestação de serviço junto a Clubes e Entidades brasileiras, em virtude do Ciclo Olímpico e Paralímpico 
brasileiro; 
4-Registro nacional de estrangeiros expedida pelo Departamento da Polícia Federal/Ministério da Justiça; 
5-Duas fotos 3x4 (com fundo branco para documento oficial); 
6-Comprovante de residência no Brasil (se em nome de terceiros, deverá conter declaração no verso); 
7-Passaporte; 
8-Boleto e comprovante de pagamento da taxa de inscrição junto ao CONFEF (obtida no site do CREF2/RS). 
Obs.: Os documentos em língua estrangeira devidamente legalizados deverão ser apresentados já traduzidos, por tradutor público 
juramentado. Todos os documentos deverão ser apresentados em cópia autenticada ou originais. 
 

 
 
….….............................…..............................., .............. de........................................de.................... 
 
 
                                                                      

Assinatura 
→Apenas serão encaminhados os processos com os formulários entregues acompanhados da devida documentação, 
discriminada no site http://www.crefrs.org.br 
 
Para uso do CREF2/RS 

Recebido por:  Data: Assinatura: 
 


