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Atualize e/ou complemente seus dados de cadastro.  

Um conselho mais próximo das/os psicólogas/os faz a Psicologia mais forte. 

O cadastro no CRPRS possui campos que podem ser preenchidos ou atualizados pela/o própria/o psicóloga/o, tais como: 

área de atuação profissional, cor/raça, orientação sexual, identidade de gênero, área de atuação, se possui ou não 

deficiência física, entre outros. 

Essas informações são muito importantes para que o CRPRS conheça o perfil da categoria e possa realizar ações mais 

assertivas e em articulação com as diferentes questões que permeiam os saberes e fazeres em Psicologia no contexto 

contemporâneo. Além disso, é uma das etapas obrigatórias para assegurar sua participação na Consulta Nacional para o 

Conselho Federal de Psicologia e para as eleições dos Conselhos Regionais de Psicologia, bem como manter seus dados 

cadastrais atualizados garante que você fique por dentro de todas as ações do Conselho e tenha acesso a comunicados 

importantes para a categoria.   

A/o profissional também pode optar por deixar públicos, para quem acessa a lista de psicólogas/os no site do CRPRS, sua 

área de atuação e seus contatos. Isso facilita que as pessoas da sociedade em geral possam encontrá-la/lo, de forma 

segmentada. 

Abaixo você encontra o passo a passo para fazer essas alterações. Em caso de dúvidas, envie e-mail para 

cadastro@crprs.org.br 

 

 

 

 

 



Acesse https://bit.ly/meucrp  

Em Usuário coloque seu CPF formato (com pontos e traço) conforme o exemplo da Figura 1; 

Em Senha coloque sua senha de acesso; 

Obs: Caso não possua ainda ou tenha esquecido, clique em Geração de Senha para criar uma senha temporária; 

Figura1 

 

  

https://bit.ly/meucrp


Siga os passos as seguir para alterar os dados liberados para sua atualização: 

Após o login, aparecera a tela de cadastro do profissional (Figura 2). Clique em Meu Cadastro; 

1. Clique na guia Geral; 

2. Clique na aba Dados Pessoais; 

3. Selecione um item no campo Identidade de Gênero; 

4. Selecione um item no campo Orientação Sexual; 

5. Selecione um item no campo Cor/Raça; 

6. Clique em Salvar. 

Figura 2 

 



Na tela da Figura 3 você pode atualizar seus dados de contato, principalmente e-mail e telefone celular: 

1. Clique em Meu Cadastro; 

2. Clique na guia Geral; 

3. Clique na aba End. Residencial; 

4. Coloque seu melhor e-mail; 

5. Coloque seu número de telefone celular; 

6. Clique em Salvar. 

Antes de salvar, aproveite e atualize também seu endereço e telefone fixo. 

Figura 3 

 

 



Ainda em Meu Cadastro (1) e na guia Geral (2): 

3. Clique na aba Inf. Complementares; 

4. Selecione uma deficiência física, se possuir; 

5. Clique em Salvar. 

Antes de clicar em Salvar, você ainda pode informar se é Doador de órgãos  

Figura 4 

 



Para incluir sua(s) área(s) de atuação (Figuras 5 e 6): 

1. Clique em Meu Cadastro; 

2. Selecione Áreas de Atuação; 

3. Clique em Novo; 

 
Figura 5 

 

 



4. Na janela que abre, clique dentro do campo Área de Atuação para abrir a lista de áreas e escolha uma área; 

5. Clique em Salvar e Fechar ou Salvar e Novo caso queira acrescentar mais outra área de atuação. 

Figura 6 

 

 

 

 

 


