Exercício - 2019

Pessoa Física
Documentos necessários para registro, originais e cópias legíveis de toda
documentação:














RG - Carteira de Identidade (em bom estado de conservação, foto legível).
CNH - Carteira Nacional de Habilitação ou Carteira de identidade emitida
por conselhos de fiscalização profissional;
CPF - Cadastro de Pessoa Física;
Comprovante de quitação com o serviço militar, para os profissionais do sexo
masculino que tenham até 45 anos (Exceto Estrangeiros);
Título de Eleitor frente e verso (Exceto Estrangeiros);
Comprovante de votação da última eleição ou certidão de quitação da justiça
eleitoral (Exceto Estrangeiros). tse.jus.br
Comprovante de residência atualizado em nome do requerente;
01 foto 3x4 recente, coloridas, com fundo branco e roupa em cor contrastante.
Termo de Conhecimento (com firma reconhecida).
Procuração específica para o registro no CORE-PE (se através de terceiro), dando
poderes para representá-lo; modelo procuração ou autorização para retirada de
documentos exceto carteira.
Empresas constituídas até 10/11/2017 deverão apresentar a Contribuição
Sindical, conforme ART.3º, Lei 4886/65 e ART.578, Lei 13467/17.

Atenção:

* Toda documentação deve ser apresentada em original e cópia (ou cópia autenticada).
*Somente o pagamento das taxas não configura o registro, é necessária a
apresentação de toda documentação mencionada acima.
VALORES PARA INSCRIÇÃO PESSOA FÍSICA (Boleto Bancário):
2019
Taxa de Registro R$ 166,70
Anuidade
R$ 468,00
Certidão
R$ 36,40
Total da
Inscrição
R$ 671,10
MULTA REGISTRO FORA DO PRAZO: (Lei nº 12.246 de 27 de maio de 2010) Resolução nº
1.120/2018 CONFERE.

INFORMAÇÕES ÚTEIS:


HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO CORE-PE:
Sede Recife: Segunda a Sexta-feira de 08:30 às 17:15 h.
Delegacia Caruaru: Segunda a Sexta-feira de 08:30 às 12:00h e 13:00 às 17:15h.
ESTACIONAMENTOS DO CORE-PE:
Principal - Vindo pela Av. Rosa e Silva em frente ao hospital da Tamarineira.
Segundo – Vindo pela Rua Padre Roma, entrar na última rua à direita antes do cruzamento com
a Avenida Rosa e Silva (Rua Gildo Neto).

