cédula de
identidade
digital

PASSO A PASSO PARA
EMITIR E BAIXAR A SUA!

| @creto11

BEM-VINDOS FISIOTERAPEUTAS E TERAPEUTAS
OCUPACIONAIS DA DÉCIMA PRIMEIRA REGIÃO.
ESTE É UM PASSO A PASSO PARA QUE VOCÊ POSSA ACESSAR,
EMITIR E BAIXAR A PRIMEIRA CÉDULA DE IDENTIDADE DIGITAL
DO SISTEMA COFFITO/CREFITOS DO BRASIL, COM REGISTRO EM
CARTÓRIO. ESTA CÉDULA SERÁ DISPONIBILIZADA SEM CUSTO AOS
PROFISSIONAIS DO DISTRITO FEDERAL E DO ESTADO DE GOIÁS
QUE ESTEJAM EM DIA COM O CREFITO 11.
A CÉDULA DIGITAL É AUTENTICADA PELO SERPRO E POSSUI
VALIDADE COMO DOCUMENTO OFICIAL EM TODO O BRASIL.
NÃO PERCA MAIS TEMPO, ACOMPANHE O PASSO A PASSO E
EMITA A SUA AGORA! É O CREFITO 11 TRAZENDO INOVAÇÃO
E SEGURANÇA AOS PROFISSIONAIS FISIOTERAPEUTAS E
TERAPEUTAS OCUPACIONAIS DA DÉCIMA PRIMEIRA REGIÃO.
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sugestão para as fotos
para a criação da sua cédula de identidade digital, inicialmente
será necessário ter uma foto no tamanho: 3 x 4 cm ou 354 x 472 pixels.
caso seja necessário redimensionar ou tirar uma nova foto,
existem vários aplicativos para aparelhos ios ou android para edição.

PARA EDIÇÃO em smartphones

PARA EDIÇÃO NO COMPUTADOR:
existem vários sites de edição online, nossa sugestão é:
https://www.fotojet.com
Neste site, basta Clicar em começar, abrir na parte superior e
escolher a foto; Ir em ‘cortar’ para o tamanho 3x4 cm e depois em
‘redimensionar’ para 354 x 472 pixels, mandar aplicar e baixar
a imagem. (OBS: ESTE APLICATIVO NÃO FUNCIONA EM CELULARES)

EMISSÃO DA CÉDULA DIGITAL
AcessE o Site do CREFITO 11
WWW.CREFITO11.GOV.BR

Após isso, clique em PORTAL DO PROFISSIONAL

Acesse com seu Usuário e senha, caso ainda não tenha, basta fazer seu
cadastro. Lembrando sempre que seu número profissional é finalizado
por uma letra – F (Fisioterapeuta) –TO (terapeuta Ocupacional). EX.: 1234-f

EMISSÃO DA CÉDULA DIGITAL
Após entrar em sua área restrita do portal do
profissional, clique no ícone azul no meio da tela:
‘cédula de identidade digital crefito 11'

em seguida, abrirá um formulário, preencha-o exatamente com os
mesmos dados que constam na sua identidade física do crefito 11,
inclusive estão na mesma ordem de preenchimento. envie seus dados.
E atenção! o seu código de acesso é pessoal, portanto anote-o
para não esquecer ou em caso de troca do seu aparelho, ativar
a sua identidade digital em outro smartphone.

EMISSÃO DA CÉDULA DIGITAL
após realizar o seu cadastro no nosso site, acesse a loja de
aplicativos do seu smartphone:
Download on the

Available on the

App Store

Google Play

busque pelo aplicativo desenvolvido pelo serpro:

proid
em seguida, abra o aplicativo e clique em ‘adicione sua primeira carteira’.

EMISSÃO DA CÉDULA DIGITAL
Clique em procurar e digite:
‘crefito 11'
e clique em carteira de identidade profissional crefito 11

Informe seus dados para validação:
Seu número de inscrição finalizado
com – F (Fisioterapeuta) ou – TO Terapeuta
Ocupacional e seu código de acesso que foi
cadastrado anteriormente no formulário.
Após essa confirmação será solicitada a criação
de uma senha para acesso ao aplicativo (caso
queira poderá manter a mesma anterior).

e pronto!
sua cédula será apresentada na tela!

em caso de dúvidas, entre em contato
com o suporte, através do número:

61 9 9232 6196 (whatsapp)
o crefito 11 vai lá e faz!
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