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  PRIMEIRA HABILITAÇÃO 

home (index.php)  habilitação  como fazer  1ª habilitação

 

O candidato poderá emitir boleto no site do DETRAN  (clique aqui para emitir o boleto de 1ª

habilitação ¬ 1ª fase) (/servicos/p_habilitacao/index.php) ou ir ao DETRAN-Sede (Avenida Augusto

Montenegro, km 3), ou Agência (CIRETRAN) mais próxima, para emissão do boleto referente aos

exames clínicos (primeira fase do processo de primeira habilitação).

Após o pagamento do boleto, o candidato em Belém deve agendar a coleta biométrica, através do

site DETRAN-PA  clique aqui (http://www.detran.pa.gov.br/#). Nos demais municípios, o candidato

deverá procurar a Agência (CIRETRAN) mais próxima, munido dos originais e cópia da carteira de

identificação oficial com foto (identidade, carteira de trabalho ou certificado de reservista), do CPF

e do comprovante de residência recente (até 90 dias) com CEP para fazer a validação dos

documentos no sistema.

Com a validação realizada, o candidato, em Belém , e nos demais municípios devem ligar para o

Call Center 154, para agendar os exames médico e psicotécnico.  (clique aqui para verificar as

clínicas credenciadas ao DETRAN-PA em seu município).

Valor das taxas:  

Exame médico R$ 119,76 

Exame psicotécnico R$ 161,06

Serviços bancários R$ 6,61

Valor total R$ 287,43

Assim que for aprovado na clínica, o candidato deverá procurar um Centro de Formação de

Condutores (CFC) - devidamente apto a prestar serviço    (clique aqui e confira os endereços dos

CFC's), para realizar 45 horas-aula com transferência de relatório eletrônico e biométrico.

Com a certificação virtual do curso teórico realizada, o candidato poderão emitir boleto no site do

DETRAN  (clique aqui para emitir o boleto de 1ª habilitação ¬ 2ª fase)

(/servicos/p_habilitacao/index.php) ou ir ao DETRAN-Sede (Avenida Augusto Montenegro, km 3),

ou Agência (CIRETRAN) mais próxima

Este segundo boleto se refere ao pagamento das taxas do DETRAN. Possíveis valores: 

 R$ 247,78 => para categoria: A (moto) ou B (carro).

 R$ 330,37 => para categoria: AB (carro e moto).

O boleto deverá ser pago em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banpará. Apos o

pagamento e a compensação, o candidato em Belém deve agendar a prova teórica (legislação),

através do site DETRAN-PA ou  clique aqui (http://www.detran.pa.gov.br/#). Nos demais

municípios, o candidato deverão procurar a Agência (CIRETRAN) mais próxima, munido dos

originais e da carteira de identificação oficial com foto (identidade, carteira de trabalho ou

certificado de reservista), do CPF e do boleto pago, para realização da prova teórica.
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No dia da prova de legislação, o candidato deve chegar com 30 minutos de antecedência. Das 30

questões, o candidato deverá acertar, no mínimo, 21, para ser aprovado. Após a aprovação, o

candidato deverá procura a Auto Escola para que possa passar para próxima fase que as (05) aulas

no simulador de direção veicular.

Após as aulas no Simulador ele recebera a (LADV) Licença de Aprendizagem, onde o candidato

deverá fazer as aulas práticas nos CFC's, cumprindo a carga horária exigida para cada categoria:

vinte horas no aula no veiculo para cada categoria pretendida.

O CFC ou o candidato em Belém, agenda a prova prática, através do site do DETRAN-PA ou clique

aqui (http://www.detran.pa.gov.br/#), . Nos demais municípios, o candidato deverá procurar a

Agência (CIRETRAN) mais próxima, munido dos originais e da carteira de identificação oficial com

foto (identidade, carteira de trabalho ou certificado de reservista), do CPF e da Licença de

aprendizagem para realização da prova prática.

Se aprovado na prova prática, o candidato receberá a CNH em sua residência. 

Observação: Os documentos solicitados em original e cópia devem ser legíveis e não podem estar

danificados.
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