SEJAM BEM-VINDOS!
Bem-vindos ao Programa de Acolhimento aos Novos
profissionais do Crea-ES! A partir de agora você faz parte deste
grupo seleto de profissionais da área tecnológica, registrados no
maior conselho profissional do Espírito Santo. Nosso propósito é
estarmos juntos a você nessa nova caminhada e contribuir com
sua atuação profissional, estreitando nossas relações.
Conte conosco!
Engª. Civil Lúcia Vilarinho
Presidente do Crea-ES

O QUE É O CREA-ES?
Autarquia Federal responsável pela fiscalização de atividades profissionais nas áreas da
Engenharia, Agronomia, Geologia, Geografia e Meteorologia, além das atividades dos Tecnólogos,
Técnicos Agrícolas e Técnicos de Segurança do Trabalho. O Conselho foi instituído em 13 de junho e
instalado em 1º de julho de 1960. Suas atribuições são definidas no artigo 33 da Lei 5.194 de 24/12/66.

O QUE FAZ?
Promove a defesa e o desenvolvimento da sociedade por meio do aperfeiçoamento e da
fiscalização preventiva e corretiva do exercício das profissões da área tecnológica, assegurando a
aplicação correta, legal e ética dos conhecimentos e serviços.

NOSSA MISSÃO
Ser uma instituição pública que contribui para o desenvolvimento sustentável do Espírito Santo,
assegurando à sociedade que o exercício da Engenharia, da Agronomia, da Geologia, da
Geografia e da Meteorologia seja desempenhado por profissionais e empresas legalmente
habilitados.

ESSA É SUA CARTEIRA PROFISSIONAL
A nova carteira profissional do Sistema Confea/Crea e Mútua possui um microchip PKI, que é
também um smart card, cartão inteligente, além de um QR CODE que permite que cada
profissional possua seu espaço no site do Sistema Confea/Crea e Mútua.

SAIBA MAIS

LINKS ÚTEIS
Use o seu celular para acessar conteúdos úteis para sua atividade
profissional.

SERVIÇOS ONLINE
Oferecem mais agilidade e
eficácia no atendimento
prestado aos profissionais.
Podem ser acessados com login
e senha do usuário.
Informações: tel.: 3334-9900 /
atendimento@creaes.org.br
LEGISLAÇÃO PROFISSIONAL
Lei 5194/1966 – Exercício
Profissional.
Lei 6496/1977 - ART.
Resolução do Confea 1.025/2009
– ART e Acervo Técnico.
CÓDIGO DE ÉTICA PROFISSIONAL
Código reúne informações
da conduta ético-profissional
que deve fazer parte do cotidiano
dos profissionais.

BENEFÍCIOS MUTUA-ES
Informe-se sobre os benefícios
oferecidos pela Caixa de
Assistência aos Profissionais
do Crea-ES.

BENEFÍCIOS CORPORATIVOS
Descontos de 50% em
normas e cursos da ABNT.
Plano de Saúde de
Assistência Médica com valores
acessíveis e menores do que os praticados no
mercado e vantagem de carência reduzida.
DESCONTOS
Cursos de curta duração,
graduação, pós-graduação
e idiomas com descontos
de até 50%.
PROGRAMA DE BOLSAS
Sorteio de bolsas de
estudo de 50% a 100%
de desconto, em cursos
de curta duração e de
pós-graduação.
CURSOS E EVENTOS
Oportunidade de participação
em eventos gratuitos ou
com descontos.

