
Tutorial para 

Solicitação de Serviços/Produtos e  

envio dos documentos de forma virtual  

pelo site do Crea-PR 

 

Olá! 

 

Se você está visualizando este documento, é porque precisa de 

algum dos serviços ou produtos do Crea-PR, e este documento 

foi elaborado para ajudá-lo. 

Lembramos que em função das ações de prevenção e combate à 

disseminação do vírus Covid-19, orientadas de forma geral pelos 

poderes federal, estadual e municipal à nível nacional, o Crea-PR 

suspendeu temporariamente suas atividades presenciais.  

Porém, para amenizar as dificuldades e possíveis problemas 

gerados por tal situação, o Crea-PR passou a adotar o 

procedimento de envio dos documentos de forma virtual, para 

os casos de solicitações de serviços/produtos, que até então 

eram realizadas de forma presencial, como por exemplo os casos 

de solicitação de registros de profissionais e empresas. 

Lembramos ainda que, para qualquer solicitação que deseje 

encaminhar ao Crea-PR existem formulários padrões disponíveis 

no site do Conselho, através da página de formulários online. 

 

Vamos mostrar como isso pode ser feito, utilizando como 

modelo o preenchimento de uma solicitação de Registro 

Profissional: 



 

Passo 1 – Acesse o site do Crea-PR, através do endereço 

www.crea-pr.org.br, ou fazendo a busca por “crea pr” em sites 

de busca, como o Google por exemplo, clicando no resultado 

correspondente ao site do Conselho, conforme mostra a imagem 

a baixo: 

 

 

 

Passo 2 - Após acessar o site do Conselho, acessar o menu 

Profissional > Formulários Online, conforme imagem a baixo: 

 

 

 

http://www.crea-pr.org.br/


Obs.: Essa opção – Formulários Online, está disponível também 

nos menus Empresa, Sociedade e Fiscalização, conforme 

interesse de cada cliente. 

 

Passo 3 – Na página de Formulários Online, haverá três opções 

de perfis para preenchimento da(s) solicitação(ões), “Sou um 

Profissional”, “Represento um Empresa” e “Sou Leigo”, sendo 

liberadas as opções de serviços específicas para cada 

necessidade e perfil do cliente.  

Como nosso exemplo trata de Registro Profissional, deve-se 

clicar no botão “Sou um Profissional”, na sequência, clicar no 

primeiro quadro abaixo – “Registro/Visto Profissional”, conforme 

a imagem: 

 

 

 

Na sequência, selecionar a opção de registro de acordo com as 

suas características, como exemplo mostrado na imagem abaixo, 

onde foram selecionadas as opções para solicitação de um 

registro de “Nível Superior” e “Sem Diploma”. 

 



 

Após clicar na opção correspondente, a página seguinte trará a 

relação de documentos necessários, e que deverão ser 

apresentados para o tratamento da solicitação. No final desta 

página, deve ser assinalado o “Termo de ciência” quanto aos 

documentos necessários, para prosseguir com o preenchimento 

do formulário, conforme mostrado na figura a baixo: 

 

 

 

Passo 4 – Após clicar no “Termo de ciência”, aparecerão os 

campos para informação do nome e CPF do solicitante. Depois 

de informar os dados solicitados, deve-se clicar no Botão 

confirmar para dar continuidade no preenchimento, sendo 

direcionado para outra página, na qual deverão ser preenchidos 

o restante dos dados pessoais, dados do curso frequentado, 

título profissional e Instituição de Ensino. 

 



 

 

Após finalizar o preenchimento das informações solicitadas, 

deve-se clicar no botão “Prosseguir”. Solicitamos que verifique 

possíveis erros de preenchimento no rascunho que aparece na 

sequência, e se estiver tudo certo, clique em “Finalizar e gerar 

protocolo”. Na sequência será liberada a opção para “Imprimir o 

Formulário” de solicitação. 

 

Para o nosso exemplo em questão – Registro Profissional, o 

formulário deve ser impresso e assinado no campo 

correspondente. Também deve ser fixada uma foto do 

profissional solicitante, em formato 3X4, colorida, com fundo 

branco e recente, para confecção da Carteira Profissional. 

 

Passo 5 – Após os passos anteriores, ou seja, quando a 

documentação para solicitação estiver organizada, deverá ser 

realizado o envio dos documentos solicitados no formulário on-

line, porém, a entrega será virtual, com os documentos 

digitalizados e encaminhados via e-mail no menu Fale Conosco 

do site do Crea-PR, para que seja possível o tratamento. 

 

Atenção: É de fundamental importância que as imagens sejam 

nítidas, legíveis e estejam corretamente enquadradas 

respeitando suas margens, pois se tratam de informações 



imprescindíveis para registro de seus dados junto ao Conselho. 

Nos casos em que a documentação não estiver legível, 

solicitaremos a substituição da documentação apresentada em 

novo protocolo, pois não teremos como dar prosseguimento no 

tratamento sem as informações necessárias completas. 

 

Após digitalizada a documentação, deve ser acessado no site do 

Crea-PR, o menu “Fale Conosco” (disponível logo no início da 

página, canto superior direito, ou ao final da mesma, junto ao 

rodapé), escolhendo a opção “E-mail”, conforme imagem a 

baixo. 

 

 

 

Passo 6 – Após clicar na opção indicada, abrirá nova janela onde 

deverá ser selecionado o perfil de “Identificação”, como 

“Profissional Registrado”, “Empresa Registrada” ou “Visitante”. 

Para o nosso exemplo, deverá ser selecionada a opção de 

visitante, pois o profissional ainda não possui registro junto ao 

Conselho.  

Abaixo, aparecerão os campos para preenchimento do nome do 

solicitante, telefone e e-mail para contato, sendo de extrema 



importância o preenchimento destes com informações corretas e 

atualizadas, caso seja necessário entrarmos em contato para 

tirar dúvidas. Também aparecerão os campos “Motivo do 

Contato” e “Assunto”, nestes campos utilizar as opções “Serviço” 

e “Envio de documentos”, respectivamente.  

 

Segue abaixo imagem demonstrativa: 

 

 

O campo “Mensagem”, deve ser preenchido com informações ou 

observações sobre a solicitação referente aos documentos que 

serão anexados, por exemplo “Encaminho documentação para 

solicitação de registro profissional, conforme solicitado no 

formulário online número XXXXX/2020” e demais informações 

pertinentes. 

Haverá também um campo no qual o solicitante deverá 

selecionar para qual Inspetoria do Crea-PR gostaria de enviar a 

documentação. Selecione a Inspetoria na qual você realizaria a 

entrega se fosse presencialmente. 

Após concluído este passo, deve-se clicar no botão “Avançar”. 

 

 

 



Passo 7 – Após a etapa anterior, será questionado sobre a 

necessidade de inserir anexos no protocolo. Neste passo, para 

envio dos documentos de forma virtual deverá ser selecionada a 

opção “Sim”, conforme imagem a seguir: 

 

 

Passo 8 – Na sequência, deverá clicar no botão “Escolher 

arquivos”, selecionando o(s) arquivo(s) da documentação 

digitalizada, podendo anexar mais de um arquivo caso 

necessário, bastando clicar no botão “Adicionar mais arquivos”. 

Após selecionar os arquivos necessários, deverá clicar no botão 

“Carregar arquivos”, para completar a anexação do(s) arquivo(s). 

Para finalizar, basta clicar no botão “Confirmar” para concluir a 

solicitação. Neste momento, para seu acompanhamento e 

controle, o sistema irá informar o número do protocolo de 

entrega de documentação gerado. 

 

Obrigado por ler este material, esperamos que tudo tenha dado 

certo e tenha certeza que estamos trabalhando para oferecer o 

melhor serviço neste período tão singular. 

 



Caso tenha restado alguma dúvida ou tenha algum problema no 

envio, procure um de nossos canais de atendimento clicando no 

link abaixo. 

 

LISTAR CANAIS DE ATENDIMENTO DO CREA-PR 

 

https://www.crea-pr.org.br/ws/arquivos/29967

