
boletos
Como gerar

Cadastro Nacional de
psicólogas e psicólogos
do Conselho Federal de
Psicologia.



Preparamos um passo-a-
passo para emissão de boletos
pelo site do Cadastro Nacional
de psicólogas e psicólogos do
Conselho Federal de
Psicologia. Isso evitará por
exemplo que você tenha que
pedir aos setores o boleto,
visto que ele pode ser emitido
por você no site destinado.
Além de emissão de boletos,
este mesmo site apresenta
algumas certidões.

Prezada psicóloga e
prezado psicólogo,
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Acesse o site https://cadastro.cfp.org.br/login.html

https://cadastro.cfp.org.br/login.html
https://cadastro.cfp.org.br/login.html
https://cadastro.cfp.org.br/login.html
https://cadastro.cfp.org.br/login.html


Selecione o seu Regional – CRP-03 Bahia e clique na
opção profissional
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Preencha seu CPF no campo abaixo e clique em
localizar cadastro.
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Caso seja seu primeiro acesso,
gentilmente clique no campo Meu
primeiro acesso. Caso não saiba sua
senha, gentilmente clique em esqueci
minha senha.

Senha bloqueada: Existem pessoas que erraram a senha mais do que três
vezes, sendo assim, se faz necessário o desbloqueio da senha. Para isso, é
preciso mandar Nome completo, CRP e CPF para o e-mail atende@crp03.org.br
no qual faremos o desbloqueio da senha pelo sistema. Após o desbloqueio do
atendimento, é preciso ir no campo esqueci minha senha, para que você
receba a sua senha no e-mail cadastrado. O atendimento não terá acesso a
senha que permanecerá a mesma, e irá para seu e-mail quando for solicitado
no sistema clicando em esqueci senha.

Caso você não tenha mais acesso ao e-mail cadastro no sistema do CFP, para isso,
é preciso mandar Nome Completo, CRP e CPF para o e-mail atende@crp03.org.br no
qual você deverá pedir para atualizar o e-mail no banco de dados, após isso, você
pode clicar em esqueci minha senha e recupera-la.  



Caso já possua sua senha irá aparecer esta tela, na
qual você clicará em entrar.
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Após acessar o sistema – para emitir boletos clique
em consultar ou imprimir débito:
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Irá abrir esta tela
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Pagamentos realizados até 31.01.2021 serão concedido
desconto de 10%. Basta clicar no ícone destacado na imagem.

Pagamentos realizados até 31.01.2021 serão concedido desconto de 10%. 



Pagamentos realizados até 28.02.2021 serão concedido
desconto de 5%. Basta clicar no ícone destacado na imagem.

Pagamentos realizados até 28.02.2021 serão concedido desconto de 5%.



Para pagamento em março, não será concedido desconto.



Para quem optou pelo pagamento parcelado, a primeira
parcela está disponível para pagamento.  As demais
serão disponibilizadas a partir de fevereiro deste ano.

08 PAGAMENTO PARCELADO

Veja a seguir como pagar a primeira parcela



Primeira parcela de R$ 85,21, vencimento em 31/01



Lembramos que, devido à pandemia da Covid-19, o funcionamento
presencial nas sedes e subsedes está suspenso. Os atendimentos estão
ocorrendo unicamente por e-mail. Confira nossos demais contatos:

Atendimento: atende@crp03.org.br

Financeiro: financeiro3@crp03.org.br

Orientação profissional: cof@crp03.org.br

Cadastro de psicólogas/os para atendimento online (e-psi):
crcs@crp03.org.br 

Diretoria: diretoria@crp03.org.br

Comissão de Título de Especialista: comespecialista@crp03.org.br

Coordenação Geral: coordenacaogeral@crp03.org.br

LEMBRETE



Caso precise de qualquer demanda relacionadas a envio de boletos por
não conseguir acessar o financeiro, ou renegociar boletos antigos é
preciso entrar em contato com o financeiro3@crp03.org.br 

Importante: 

O e-mail boletos@crp03.org não deve ser respondido, pois ele é um e-
mail utilizado apenas para disparar os boletos. 

Caso não tenha localizado seu boleto, veja na caixa de SPAM.

ATENÇÃO



Para mais informações acesse:
www.crp03.org.br

https://www.facebook.com/crp03
https://twitter.com/CRP03BA
https://www.instagram.com/crp.03/
http://www.crp03.org.br/

