
COMO SOLICITAR A 2ª VIA DA CARTEIRA DE 
IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

SISTEMA eCREA



OBJETIVO:

Apresentar os procedimentos para solicitação de emissão da 2ª
via de carteira de identificação profissional pelo portal Portal do
CREA-MT.



Acesse  através do endereço

https://ecrea.crea-mt.org.br/

O Portal de Serviços CREA-MT 

Senha

Informe seu CPF e senha. 
Clique em Entrar



Perfil de Acesso

Grupo de Acesso: Externo

Perfil: Profissional do Sistema



Clique sobre a aba Atendimento e Depois 
em Solicitação Pessoa Física



Clique sobre “Nova”.



Solicitação de Serviço Pessoa Física

Clique em Salvar e Avançar
para salvar os dados inseridos.

Selecione a opção que mais se enquadre 
ao seu caso.



Procure os anexos em seu computador

Para o caso de 2ª Via de Carteira para
alteração de dados e extravio, deverá ser
anexado um documento que comprove os novos
dados pessoais ou extravio. Este documento
deverá ser apresentado em uma das inspetorias
ou Sede do CREA-MT para conferência e posterior
confecção da carteira. Para os casos de
expedição por validade, não serão
necessários a apresentação de
documentação.

Clique em “Salvar e Avançar”.



Selecione a Forma de Validação da
documentação.

Clique em “Finalizar”.

Selecione a forma de validação da documentação. A forma de
validação deve ser informada mesmo que nenhum documento
tenha sido anexado, pois ela informa ao sistema para qual
inspetoria ou Sede do CREA a nova Carteira de Identificação
Profissional deverá ser enviada após a confecção.



Imprima ou Salve Requerimento
Profissional (RP) e o Boleto
referente a taxa de Expedição de
Carteira de Identificação Profissional
para os casos de 2ª Via por extravio e
de 2ª Via por Alteração de dados
pessoais.



(65) 3315-3000 / 0800 647 3033

www.crea-mt.org.br
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