
Curso de Identificador Veicular e Documental  

 

APRESENTAÇÃO 

O curso tem como objetivo formação, e qualificação de IVD – Identificador Veicular e Documental, para 

que estes venham a executar os atos relativos à atividade registral de veículos automotores nas instituições 

credenciadas pelo DETRAN/RS, especialmente nos Centros de Registro de Veículos Automotores – 

CRVAs, cuja clientela deve atender os pré-requisitos da legislação específica. 

 

PÚBLICO-ALVO 

Profissionais que atuam em CRVAs ou que tenham interesse na carreira. 

 

Pré-Requisitos: 

 
a) ser maior de 18 anos; 

b) comprovar escolaridade de ensino médio; 

c) ser aprovado em avaliação psicológica. 

 

PROGRAMAÇÃO 

MÓDULO MÓDULO CARGA HORÁRIA 

 

I 

A Autarquia e o profissional 8 horas/aula 

II Legislação 24 horas/aula 

 

III 

Procedimentos relacionados ao registro de 

veículos 

36 horas/aula 

IV Mecânica básica 12 horas/aula 

V Atendimento ao público 8 horas/aula 

 

VI 

Sistema informatizado: GID-Veículos 12 horas/aula 

 

VII 

Metodologia da identificação veicular e 

documental 

40 horas/aula 

VIII Estágio supervisionado 20 horas/aula 

CARGA HORÁRIA TOTAL 160 horas/aula 

 

INSCRIÇÕES 

- Período: de 20 de abril a 19 de maio de 2017. 

Somente pelo site desta universidade. 

 

- Valor: R$ 100,00 

 

OBS.: Para participar da Avaliação Psicológica para Fins Pedagógicos, preencha o FORMULÁRIO DE 

INSCRIÇÃO, imprima o boleto bancário e efetue o pagamento em qualquer agência bancária até a data do 

vencimento. 

Não haverá devolução do valor pago no caso de não classificação/aprovação na avaliação psicológica, 

nem isenção de pagamento do valor da taxa, seja qual for o motivo alegado. 



 

VAGAS: Mínimo: 20  Máximo: 30 

Obs: De acordo com as normas que regem a oferta de cursos na Instituição, a URI Campus de Santiago 

reserva-se o direito de alterar datas, horários ou cancelar a turma, caso não haja um número mínimo de 

candidatos inscritos. 

 

Avaliação Psicológica para Fins Pedagógicos: 
Data: 23 de maio de 2017, às 19h (para todos os candidatos) 

 

Os candidatos deverão chegar meia hora antes do horário de início da prova, munidos de: 

- Comprovante de inscrição; 

- Cédula de Identidade (RG) ou CNH (com foto). 

 

Resultado da Avaliação Psicológica: 
A relação dos candidatos aprovados na Avaliação Psicológica será divulgada no site da Universidade no 

dia 24/05/2017. 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

PERÍODO DE MATRÍCULAS 
Tipo de matrícula: Presencial 

 

Período: 24 a 26 de maio de  2017 

Local: Secretaria-Geral  

Horário: 08h  às  12h  /  13h  às  17h  /  18h30min  às  22h. 

 

Investimento: R$ 1.600,00 à vista ou entrada de R$ 425,00 no ato da matrícula + 3 parcelas de R$ 425,00 

via boleto bancário. 

 

Documentação  necessária para  a  matrícula: 
- Ter  no  mínimo  18  anos  completos  na  data  da  matrícula; 

- Cópia  da  Carteira  de  Identidade  e  CPF; 

- Cópia  da  certidão  de  nascimento  ou  casamento; 

- Comprovante  de  residência; 

- Cópia  autenticada  do certificado de conclusão do Ensino Médio ou  diploma do  curso Superior; 

- Aprovação  na  avaliação  psicológica. 

HORÁRIOS DO CURSO 
Início  das  aulas:  26  de maio  de  2017 

Previsão  de  término:  02 de setembro  de  2017 

Dias das aulas: Sextas-Feiras a noite das 19h às 22h30min  

Sábados: 08h às  12h  e das 13h às 17h. 

DÚVIDAS E INFORMAÇÕES 
- URI Câmpus Santiago 

- Fone (55) 3251-3151 ou 3251-3157  

- Setor de Informações - Ramal 222 – NuPEX com Márcia Gomes   

 


