
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS

CREA-GO

AUTORIZAÇÃO PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS

Eu  ____________________________________________________________  portador(a)  do

RNP/CREA nº __________________, CPF nº _______________ e RG nº ________________,

autorizo o(a) Sr(a) _____________________________________________________, inscrito

no  CPF  nº  ________________________  e  RG  nº  ___________________,  a  retirar  o(s)

seguinte(s) documento(s):   _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________,

solicitado(s) por meio do(s) Processo(s) nº ________________________________________ .

DATA:____ / ____ / ____                                 _______________________________________
                                                                           Identificação e assinatura do interessado   

PREENCHER E ASSINAR ESTE CAMPO NA PRESENÇA DO ATENDENTE DO CREA-GO

 
Eu __________________________________________________________________________ declaro
que recebi o(s) documento(s) citado acima nesta data e me comprometo a entregá-lo(s) ao interessado.

_________________________, ________ de ___________________ de ________
                                                                                 Local e data
 

 ___________________________________________            _________________________________
                                Assinatura                                                      Assinatura e carimbo do Atendente

OBSERVAÇÕES: 
- Para retirada de Carteira Profissional será necessário o preenchimento desta autorização com reconhecimento de
firma da assinatura do interessado ou vir acompanhada de Procuração Pública ou procuração com reconhecimento de
firma, e da cópia do documento de identificação com foto da pessoa que detém a autorização.
- Para retirada de certidões esta autorização não necessitará de reconhecimento de firma, devendo ser apresentada
sem rasuras, devidamente preenchida e assinada pelo interessado acompahada de cópia de um documento de
identificação com foto da pessoa que irá retirar os documentos junto ao CREA-GO.

ORIENTAÇÕES AO ATENDENTE
1- No ato da retirada do documento, verificar se todos os campos estão devidamente preenchidos, sem rasuras e
assinado com identificação  do interessado e reconhecido firma ou acompanhado de procuração conforme o tipo de
documento citado acima.
2. Após a retirada do documento junto ao CREA, este RG deve ser digitalizado e inserido no processo juntamente
com cópia do documento de identificação com foto da pessoa que retirou o documento e a procuração conforme o
caso.
3. Caso a entrega de documentos seja feita diretamente ao interessado deverá utilizar o RG 142.
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