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OFÍCIO CIRCULAR CFESS Nº 185/2015 

Brasília, 23 de novembro de 2015. 

 

Aos/As 

Conselhos Regionais de Serviço Social 

Seccional de base estadual 

 

 

Assunto: Encaminha Resolução nº 727, de 16 de novembro de 2015 e informa sobre 

capacitação online 

 

 

Prezado/a Presidente/a e Coordenadora, 

 

1. Ao cumprimentá-lo/a cordialmente, informamos e remetemos cópia da Resolução nº 

727, de 16 de dezembro de 2015, a qual “altera a Resolução do CFESS n.º 696, de 15 de 

dezembro de 2014, para prorrogar o início do prazo para o recadastramento nacional dos/as 

assistentes sociais, a substituição das atuais carteiras e cédulas de identidade profissional e 

pesquisa sobre o perfil do/a assistente social e realidade do exercício profissional, que dispõe 

em seu Art.1º: 

 

“Art 1º 

(...) 

§ 1º O recadastramento ocorrerá no período de 1º de março de 2016 a 31 de 

dezembro de 2016”. 

 

2. Considerando que a implantação da emissão dos novos documentos de identidade 

profissional irá gerar um novo processo de trabalho junto ao CRESS e existe a necessidade de 

uniformidade nos procedimentos referentes ao processo de inscrição dos/as assistentes sociais 

nos CRESS; 

 

3. Considerando os procedimentos referentes ao novo Sistema de Digitalização dos 

Formulários (colher imagens da fotografia e assinatura do/a profissional e que uma licença será 

instalada em cada CRESS, Seccional e no CFESS); 

 

4. Considerando a necessidade de preparação dos recursos humanos que serão 

responsáveis por este procedimento nos CRESS; 

 

5. Considerando a participação de diferentes empresas neste processo com distintas 

responsabilidades e envolvidos simultaneamente nestas ações; 

 

6. Considerando que a estratégia de treinamento para as novas atribuições será a 

produção de vídeo permitindo o registro do conteúdo e sua consequente multiplicação a outros/as 

conselheiras/os e funcionários/as, a posteriori, quando necessário; 
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7. Informamos que está programada, para fevereiro de 2016, uma capacitação online de 

uniformidade com os procedimentos referentes ao processo de inscrição dos/as assistentes 

sociais nos CRESS. 

 

8. Solicitamos que até o dia 15 de dezembro seja encaminhado ao CFESS o nome do/a 

pessoa de referência, responsável pela implantação deste novo processo. 

 

9. Reforçamos a importância do esforço coletivo e colocamo-nos à disposição para os 

esclarecimentos necessários. 

 

 

 

MAURÍLIO DE CASTRO MATOS 

Conselheiro Presidente do CFESS 


