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PROCEDIMENTOS PARA OBTER O 
REGISTRO SECUNDÁRIO DE ESTATÍSTICO 

Se você é um estatístico que já tem um Registro Principal no CONRE da região onde mora e/ou mais atua 
profissionalmente, mas deseja atuar também em outros estados fora da jurisdição do seu CONRE 
principal, é necessário obter um Registro Secundário em cada CONRE que abrange as regiões onde 
pretende atuar. A anuidade cobrada é de 10% da anuidade integral.  

Exemplo: Se você tem o registro no CONRE-2 (RJ) mas pretende trabalhar também em São Paulo, é 
necessário obter o Registro Secundário no CONRE-3 (SP). 

Quanto custa o Registro Secundário: Anuidade 2023  (R$ 50,92) 

O que você vai receber do CONRE-3: Certificado de Registro Secundário válido até 31/03 do ano 
seguinte. 

Lista de documentos que você deve enviar ao CONRE-3  (uma cópia simples) 

✓ Carteira de Identidade (R.G.) e CPF;

✓ Cópia frente e verso do Diploma;

✓ Cédula de Identidade Profissional de Estatístico;

✓ Preencher o REQUERIMENTO em uma via assinada;

✓ Uma cópia simples do comprovante de pagamento da última anuidade do CONRE de origem;

Envie os documentos digitalizados para o e-mail: info@conre3.org.br 

Fale conosco: 
Telefone/WhatsApp:   11-3361-8590 
E-mail:  info@conre3.org.br 
Website:  www.conre3.org.br 
Facebook: www.facebook.com/CONRE3 
Oportunidade de trabalho para estatísticos: https://www.facebook.com/groups/statjobs/ 

APÓS LER AS EXPLICAÇÕES ACIMA, PREENCHA OS FORMULÁRIO ABAIXO. 

https://wa.me/551133618590
https://wa.me/551133618590
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-REQUERIMENTO-

Ilma. Sra. Presidente do Conselho Regional de Estatística da 3ª Região: 

Nome Completo: 

Filiação – PAI: MÃE: Estado Civil:  

Carteira de Identidade RG CPF/MF Nº Celular Principal (ddd + nº): E-MAIL:

Endereço Residencial: Número: 

Complemento: Bairro: 

CEP: Cidade: Estado: 

Escola de Formação: Ano da Colação de Grau: 

requer a V.Sa. se digne conceder-lhe registro profissional SECUNDÁRIO DE ESTATÍSTICO, com base 
no que dispõe a legislação vigente. 

N.Termos
P.Deferimento

LOCAL: DIA: MÊS: ANO: 

ASSINATURA DO REQUERENTE: 
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