
 

 

Atenção Motofretista: o SindimotoSP convoca todos os 

profissionais do setor de motofrete para comparecerem no 

Sindicato munidos dos documentos abaixo relacionados para 

fazerem a inscrição gratuita do Curso 30 Horas do Contran. 

 

Motofretistas que já se inscreveram no Sindicato: compareçam a partir 

do dia 15 de janeiro de 2014 para entrega dos documentos e também 

para a formação das novas turmas. 

  

Relação dos documentos para o Curso 30 Horas do Contran 

 

Pré-requisitos 

• Ter 21 anos completos 

• Estar habilitado, no mínimo, há dois anos na categoria A 

• Não estar cumprindo pena de suspensão do direito de dirigir 

• Não estar cumprindo pena de cassação da CNH decorrente de crime de 

trânsito 

• Não estar impedido judicialmente de exercer seus direitos 

  

Documentação necessária  

• Uma foto 2 X 2 colorida e recente 

• Cópia da CNH a 130% modelo com foto registrada no Estado de SP (não 

cortar a cópia) 

• Certidão original de prontuário do DETRAN para "Fins de Direito” do local de 

registro da CNH (Poupatempo / Ciretran) 

• Certidão original de Distribuição Criminal (retirar no fórum da cidade onde foi 

emitida a CNH) 



• Cópia de comprovante de endereço com CEP 

• Uma cópia simples do RG  

  

Observações:   

1.     Caso a Certidão de Distribuição Criminal seja positiva, deverá ser 

providenciada a Certidão de Objeto e Pé no fórum que emitiu a mesma. 

2.     Caso conste existência de homônimo na Certidão de Distribuição Criminal, 

é necessário que seja solicitado a Certidão de Homônimo no fórum que emitiu 

a mesma. 

3.     As cópias de documentos deverão ser feitas em folha inteira (não 

recortar). 

4.     A inscrição só será feita com a apresentação de todos os documentos.  

 

Mais informações comparecer pessoalmente no SindimotoSP - Rua Dr Eurico 

Rangel, 40 / Brooklin Novo - SP 

  

 Curso 30 Horas do Contran  

  

O curso obrigatório de 30 horas do Contran está de acordo com a Lei Federal 

12.009 e Resolução CONTRAN 350, para o motociclista profissional que 

realiza transporte de pequenas mercadorias. 

 Ele é realizado em 30 horas/aula, sendo 25 horas de teoria na sala de aula e 5 

horas de prática em pista de treinamento para motociclistas. 

 O curso aborda todo o conteúdo necessário para a boa prática da profissão de 

motofrete, tanto no aspecto da legislação que regulamenta o setor, quanto nos 

conhecimentos de trânsito e de como pilotar a motocicleta com segurança e 

cidadania. 


