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EDITAL PARA REGISTRO PROFISSIONAL COM 
TAXA EXTRAORDINÁRIA 

       A presidente do SATED/PR, através do presente Edital, publiciza em 
atendimento à decisão da Diretoria em reunião de 30 de outubro último - e 
em consideração às necessidades de registro eminente e em valor módico 
em razão da pandemia em curso - quando deliberou-se por baixar o 
dispêndio do registro profissional para R$ 50,00 (cinquenta reais) com 
objetivo de socorrer as necessidades de regularização de trabalhadores que 
necessitam comprovar suas funções artísticas e técnicas já desempenhadas 
pelos próximos 60 (sessenta) dias. 
  Pra tanto, o trabalhador requerente deverá: 
I. Enviar Ofício declaratório das funções a serem solicitadas, conforme 

modelo anexo; 
II. Preencher requerimento poderá pleitear até cinco funções artísticas e 

cinco funções técnicas, conforme modelo anexo;
III. Apresentar os documentos seguintes: 
1. RG (CÉDULA DE IDENTIDADE) - cópia autenticada;
2. CPF ou CNH – cópia autenticada; 
3. CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL (CTPS) – cópia 

autenticada da página que contém a foto e os dados pessoais;
4. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA – cópia autenticada de água, luz, gás 

ou telefone;
5. CERTIDÃO DE CASAMENTO, se casado e tendo alterado o nome;
6. FOTO 3X4, 1 (uma) unidade;
7. Pagamento da taxa de registro profissional extraordinária no valor de R$ 

50,00 (cinquenta reais) via depósito ou em espécie junto à secretaria da 
entidade; 
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8. Se a opção for em depósito: Banco Caixa Econômica Federal / Agência 
1525 / Conta Corrente 03000229-3 (em nome do SATED PR - CNPJ: 
77.374.619/0001-90).

IV. Atentar-se da responsabilidade pelas afirmações alegadas, que será do 
requerente que, a qualquer tempo, poderá vir a prestar esclarecimentos 
ou a juntar outros documentos que venham a ser pedidos;

V. Dependendo da função pretendida de registro, juntar outros documentos 
que atendam aos Critérios de Capacitação específica, conforme anexo. 

Curitiba, Paraná, em 30 de Outubro de 2020.

Eliane I. Berger
Presidente

Edital para Registro Profissional 

com taxa extraordinária Página  de 2 27






