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Ficar em casa é a melhor
forma de proteção
CRT-SP em regime de teletrabalho
(home office): atendimento por
telefone e e-mail

CRT-SP prorroga prazo de regime de teletrabalho até 10 de maio de
2020; atendimento segue exclusivamente por telefone e e-mail.

Anuidade 2020 Atendimento em regime de
Confira as novas datas de
teletrabalho
vencimento e as opções de
parcelamento da anuidade 2020.

Atendimento no primeiro trimestre do ano apresenta resultados
expressivos; só o mês de março registra aproximadamente
2.900 ligações atendidas, 3 mil e-mails respondidos e 480
registros, entre profissionais e empresas.
LIGAÇÕES
TELEFÔNICAS
ATENDIDAS

E-MAILS
RESPONDIDOS

REGISTROS DE
PROFISSIONAIS

REGISTROS DE
EMPRESAS

aproximadamente 12.700

aproximadamente

aproximadamente

aproximadamente

11.700
cerca de 3 MIL

1.300
cerca de 410

cerca de 70

cerca de

2.900

só no mês de março
Calendário para pagamento da anuidade 2020, com
opção de parcelamento a partir de 30 de junho de 2020
DENÚNCIAS

só no mês de março

só no mês de março

230
só no mês de março

Primeiro trimestre de 2020: números apurados pela gerência de exercício profissional

OFÍCIOS
ORIENTATIVOS

Denúncias e ofícios orientativos
Março de 2020: denúncias
e ofícios orientativos
apurados e enviados pela
gerência de fiscalização

De acordo com a gerência de fiscalização, no mês de março foram
encaminhados 228 ofícios orientativos para pessoas físicas e jurídicas;
período registra dez denúncias cadastradas no Sistema de Informação dos
Conselhos dos Técnicos Industriais (SINCETI).

CRT-SP: processo seletivo para
preenchimento de vagas
Abertas as inscrições do processo seletivo para preenchimento
de vagas em cargos de nível médio, técnico e superior.

Informações e inscrições pelo site www.quadrix.org.br

Resolução Ad Referendum

CFT nº 098/2020:

TRT Solidário: técnicos em atividades
voltadas às unidades hospitalares

Técnicos
Industriais
no combate
ao COVID-19

TRT Solidário
TRT Solidário: compondo o acervo técnico
com serviços voluntários

Com contribuição da Técnica
Mecânica em Refrigeração
e Climatização, Carmosinda
Santos, CRT-SP elenca
algumas dicas de prevenção
aos técnicos que executam
serviços essenciais.

Dicas de prevenção aos técnicos que executam serviços essenciais

Nesse momento de crise, o
Sistema CFT/CRT busca incentivar
os profissionais registrados a
disponibilizarem suas qualificações
técnicas a serviço da sociedade.

Pesquisa entre os técnicos para serviços de forma
voluntária para manutenção de equipamentos hospitalares

Técnicos Industriais
na linha de frente

Como o trabalho dos Técnicos em
Mecânica e Técnicos em Telecomunicações
tem contribuído nesse momento em que o
país mais precisa de ajuda.

Técnicos em Mecânica: conserto
de respiradores hospitalares
e manutenção de sistemas de
refrigeração e ar condicionado

Técnicos em Telecomunicações:
são eles que garantem sua
conexão à internet em tempos
de isolamento social

#soutecnicoessencial
Participe e mostre como seu trabalho é essencial,
postando um vídeo de 1 minuto em qualquer rede
social do CRT-SP

TRT: 90 dias para pagar

Resolução Ad Referendum CFT nº 099/2020 prorroga prazo
para pagamento de Termos de Responsabilidade Técnica
(TRTs) em 90 dias
Prorrogação de prazo para
pagamento de TRTs: apoio aos
técnicos nesse momento de crise

#soutecnicoessencial

Você já segue o CRT-SP
nas redes sociais?
/crtsp.gov.br

/crt.sp

/crt-sp

