
E-Processo:
Crea-RJ sem Papel

Implantado em 2016, o e-Processo traz mais economia, agilidade e transparência para o Crea-RJ. A 
tramitação eletrônica promove a celeridade processual e traz grandes avanços para a instituição e 
benefícios para todos os profissionais e empresas do Sistema.
 
O requerimento eletrônico do Registro Profissional é mais uma etapa do e-Processo. Essa ação dá 
transparência e agilidade ao processo, pois possibilita o acompanhamento de todas as etapas de seu 
processo no Sistema e a comunicação, via email, sobre cada alteração no andamento do protocolo. 

PróximoCaso já possua login e senha  Clique aqui 

https://creaonline.crea-rj.org.br/creaOnLine/home/efetuarloginAction.do?action=inicioLeigo


Vantagens do formulário eletrônico

Automação e facilidade
Preenchimento rápido e fácil, com recebimento de e-mails para acompanhamento 
das etapas do processo.

Eficiência
Recuperação de dados e informações em um clique.

Otimização e rapidez
Distribuição inteligente dos documentos para as unidades do Crea-RJ disponíveis, 
acelerando a análise documental.

PróximoVoltar



Registro em formulário eletrônico

Passo a passo para o preenchimento PróximoVoltar



Cadastro de profissional sem registro
Para requerer o registro é necessário ter concluído o curso técnico de nível médio 
ou já ter colado grau no curso de graduação.

Caso ainda não tenha colado grau, poderá proceder seu requerimento desde que 
o Crea-RJ esteja em processo  de relacionamento com a coordenação de seu 
curso em sua instituição de ensino, indicando o código de formando.
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Cadastro de profissional sem registro
A sua instituição de ensino e o curso deverão estar cadastrados no Crea-RJ.
É condição essencial para o deferimento do seu registro que estejam 
devidamente cadastrados.

Veja aqui se a sua instituição de ensino e o curso estão cadastrados.
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http://servicos.crea-rj.org.br/#/app/consultas/instituicoes
http://servicos.crea-rj.org.br/#/app/consultas/instituicoes


Cadastro de profissional sem registro
Caso a instituição de ensino e o curso não estejam na relação pesquisada poderá 
dar continuidade ao seu cadastro, porém o requerimento ficará aguardando a 
regularização pela instituição de ensino junto ao Crea-RJ.

Caso a instituição de ensino esteja estabelecida em outro Estado , será 
consultado o Crea respectivo para verificação quanto ao cadastramento da 
instituição e  do curso.

Caso possua mais de uma formação profissional , informe todos os títulos e 
instituições clicando no formulário eletrônico em “adicionar”.
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Cadastro de profissional sem registro

Clique aqui e confira a documentação necessária.

Para iniciar  a solicitação de registro on line é necessário  cadastro de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
login e senha.  

Selecione o tipo de solicitação Registro de Diplomado no País e efetue o 
cadastramento dos dados requeridos e a senha de acesso.
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https://www.crea-rj.org.br/documentos-e-formularios/registro-de-profissional-diplomado-no-pais-primeiro-registro/
https://www.crea-rj.org.br/documentos-e-formularios/registro-de-profissional-diplomado-no-pais-primeiro-registro/


Após o cadastramento, o sistema exibirá a tela de cadastro realizado e gerará o 
guia de pagamento do serviço.

Cadastro de profissional sem registro
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O sistema financeiro do Crea-RJ registrará a compensação do pagamento 
bancário e enviará, automaticamente, e-mail de acompanhamento da etapa do 
seu processo.

Nota : O sistema financeiro do Crea-RJ compensa o pagamento bancário, 
geralmente, um dia útil posterior ao pagamento.

Se agendado o pagamento a compensação ocorrerá somente após o primeiro dia 
útil posterior a data agendada

Caso o boleto não seja quitado até a data do vencimento , o mesmo poderá ser 
reemitido acessando a sua área restrita por meio do login e senha cadastrado.

Cadastro de profissional sem registro
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Após a confirmação da compensação bancária, poderá dar prosseguimento ao seu 
requerimento de registro online. 

Selecione Preencher Requerimento e, em seguida, Registro de Diplomado no País.

Cadastro de profissional sem registro

PróximoVoltar



Preencha o formulário eletrônico para requerimento de registro profissional, 
envie as imagens dos documentos digitalizados em formato PDF (limite por 
imagem de 5 Mb em formato A4) e arquivo de  foto e assinatura, 
preferencialmente com caneta preta, conforme identidade apresentada, em 
formato JPEG  e clique em Termo de Aceitação. O sistema enviará, 
automaticamente, o email de acompanhamento da etapa do seu processo.

Nota: Ao digitalizar as imagens dos documentos observe a orientação de seu equipamento para garantir 
o posicionamento correto dos documentos, facilitando a anexação das imagens ao processo eletrônico.

Clique aqui e inicie o preenchimento do formulário eletrônico de registro online. 

Cadastro de profissional sem registro
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https://creaonline.crea-rj.org.br/creaOnLine/home/cadastrarLoginLeigo.do?funcao=inicio
https://creaonline.crea-rj.org.br/creaOnLine/home/cadastrarLoginLeigo.do?funcao=inicio

