
Em observância à Lei Federal nº 13.979/2020, que “dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de 
saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus”, bem como aos decretos estaduais e municipais 
que também adotam medidas temporárias e emergenciais, o atendimento presencial está suspenso assim como todas as 
reuniões e atividades na sede ou externas. Os colaboradores estarão em regime de teletrabalho (home office) no período 
de 24 de março a 15 de abril de 2020, quando a situação será reavaliada. 

O CRT-SP conta com a colaboração e a compreensão coletiva, lembrando que é importantíssimo que todos perma-
neçam em suas casas e evitem o contato social para frear a disseminação do vírus. Além disso, os cuidados básicos e 
pessoais são essenciais: lavar as mãos frequentemente; evitar tocar os olhos, nariz e boca; evitar aglomerações; cobrir 

a boca e o nariz ao espirrar; limpar e desinfetar objetos e superfícies tocadas com 
frequência; e, ao sinal de qualquer sintoma da doença, procurar imediatamente 
orientação médica. 

COVID-19: sem pânico, mas 
o momento é de cuidados 
redobrados para se proteger 
e proteger aos outros

Teletrabalho (home office): 
atendimento por telefone e e-mail
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CRT-SP no combate à disseminação 
do coronavírus
Medidas adotadas pelo CRT-SP 
no sentido de proteger os 
colaboradores e a sociedade 
quanto à disseminação do 
COVID-19

Diante da atual crise de saúde pública agravada 
com a disseminação do coronavírus (COVID-19), 

o CRT-SP adotou uma série de medidas para garantir 
a saúde e bem-estar dos colaboradores e da socie-
dade, sem deixar de atender os profissionais.

e-Técnico: o aplicativo 
dos técnicos
CFT lança oficialmente aplicativo e-Técnico, 
para acesso dos técnicos com registro 
ativo no Sistema CFT/CRT

Está disponível nas principais plataformas digitais – Android e iOS – o e-Técnico, 
o aplicativo dos técnicos, com acesso gratuito aos profissionais com registro 

ativo no Sistema CFT/CRT.
Além da Carteira Digital de Identidade Profissional com QR Code, em breve o 

aplicativo também permitirá acesso aos principais serviços prestados – emissão 
de certidões, protocolos, Termo de Responsabilidade Técnica (TRT), comunicação 
com os Conselhos Regionais dos Técnicos Industriais (CRTs), entre outros.

Aplicativo e-Técnico, disponível 
nas plataformas Android e iOS

Utilidade Pública: campanha de 
conscientização do CRT-SP para 
evitar a disseminação do coronavírus



O que faz o Técnico em 
Mecânica?
Profissional pre-
sente nos mais 
diversos setores da 
indústria e essencial 
para o desenvolvi-
mento de atividades 
voltadas ao bom andamento da sociedade moderna. 
Entre suas atribuições, destaque para a elaboração 
de projetos para produtos e ferramentas; controle de 
qualidade, de processos e manutenção relacionada 
às máquinas e equipamentos mecânicos estáticos 
e dinâmicos; planejamento, aplicação e controle 
de procedimentos de instalação, manutenção e 
inspeções mecânicas; operação de equipamentos 
de usinagem e desenvolvimento e aplicação de 
procedimentos de soldagem e testes hidrostáticos e 
pneumáticos; realização e interpretação de desenho 
técnico; controle de processos de fabricação e es-
pecificação de materiais para construção mecânica; 
aplicação de técnicas de medição e ensaios destru-
tivos e não destrutivos.

O que faz o Técnico em Design 
de Interiores?
Profissional responsá-
vel por elaborar, proje-
tar e acompanhar a exe-
cução de projetos que 
envolvem a atividade, 
dando vida aos ambi-
entes ao apresentar soluções atraentes, sofisti-
cadas e, principalmente, funcionais. Pode também 
atuar em escritórios de arquitetura, estabeleci-
mentos comerciais especializados em materiais 
e revestimentos ou móveis de decorações, seja 
com vínculo empregatício ou como profissionais 
autônomos, individualmente ou integrando equipes 
multiprofissionais.

O que faz o 
Técnico em 
Meio Ambiente?
Profissional responsável por 
coletar, armazenar e inter-
pretar dados e documen-
tações ambientais; elaborar laudos, relatórios e 
estudos ambientais; e ainda, preparar, organizar e 
executar programas de educação ambiental. Entre 
outras atribuições, pode também elaborar projetos de 
recuperação de área degradada; geoprocessamento; 
certificações ambientais; conservação e preservação 
de recursos naturais; redução, reuso e reciclagem; e 
desempenho de cargo e função técnica.

Série “Profissões Técnicas”
Com a colaboração de profissionais para a série “Profissões Técnicas”, CRT-SP 
elenca algumas atribuições e responsabilidades de técnicos de várias modalidades

Se você atua como profissional nas modalidades relacionadas abaixo, atente-se ao registro no 
CRT-SP para o exercício legal da profissão. Se conhece alguém que se identifica com essas 

áreas, aconselhe-o a ingressar numa escola técnica.

O que faz o 
Técnico em 
Agrimensura?
Profissional que realiza 
levantamentos e implan-
tações topográficas e geo-

désicas. É ele que, por exemplo, executa por meio 
de técnicas de mensuração e automatização, a 
coleta de dados para o georreferenciamento de 
imóveis e interpretação de fotografias aéreas ou 
imagens de satélites. Entre outras atribuições 
e responsabilidades, também elabora plantas, 
cartas e mapas georreferenciados; retificações 
de matrículas imobiliárias; anexações e des-
membramento de lotes.

O que faz o 
Técnico em 
Mineração?
Profissional que executa e 
conduz trabalhos nas áre-
as de pesquisa mineral, 

extração e tratamento de minérios, além de atuar 
com gestão de equipes de trabalho. Sua formação 
abre um grande leque de oportunidades, como 
planejar, operar, monitorar, controlar processos 
de mineração e beneficiamento de minerais. O 
profissional da área tem também a opção de tra-
balhar em empresas de prospecção e instalação, 
laboratórios de análise e de mineração, fábricas de 
cimento e de cal, entre outros setores; e, ainda, 
desde o controle de operações unitárias de minera-
doras até a verificação de qualidade dos produtos, 
com manutenção preventiva de equipamentos, 
consumo de insumos e índices operacionais.

O que faz o Técnico em 
Telecomunicações?

Profissional responsável 
por realizar operações de 
instalação e manutenção 
de sistemas de teleco-
municações e telemática 
– comunicação à distância 
de um ou mais conjuntos 
de serviços informáticos 

fornecidos através de redes de telecomunicações. 
Pode também elaborar projetos de redes internas 
e externas, supervisionando procedimentos e 
prestando consultoria técnica.  Enfim, o mercado 
de trabalho é muito amplo e envolve atividades em 
empresas de telefonia fixa, móvel e radiodifusão; 
segurança de redes; indústrias de telecomunica-
ções; agências reguladoras; provedores de acesso 
a redes e prestadoras de serviços.

O que faz o Técnico em 
Eletrotécnica?
Profissional que 
trabalha com 
geração, trans-
missão e distri-
buição de energia 
elétrica, partici-
pando também da elaboração e desenvolvimento 
de projetos. Pode também atuar em instalações, infra-
estrutura e manutenção de sistema elétrico; e, ainda, 
projetar e dirigir instalações elétricas com demanda 
de energia de até 800 kVA, independentemente do 
nível de tensão que supre esse montante de carga.

O que faz o Técnico em 
Edificações?
Profissional respon-
sável por planejar a 
execução e a elabo-
ração de orçamento 
de obras, bem como 
o desenvolvimento de 
projetos e pesquisas tecnológicas na área de edifica-
ções e coordenação e execução de serviços de ma-
nutenção de equipamentos e instalações. Atividade 
de grande procura no mercado de trabalho, como em 
empresas de construção civil, escritórios de projetos, 
canteiros de obras, laboratórios de pesquisa e desen-
volvimento, além de prefeituras e órgãos públicos.

Você já segue o CRT-SP 
nas redes sociais?

      /crtsp.gov.br        /crt.sp         /crt-sp


