
 

MANUAL DE GERAÇÃO DE TRT 
PASSO A PASSO 

 

GUIA RÁPIDO DE ACESSO AO SISTEMA GERADOR 

DE TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-TRT 

 

Outubro/2018 Versão 1.2 

Elaboração: Elzo Silva – Sintec-MT 



MANUAL DE GERAÇÃO DE TRT – TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA 

2 
 

 

1 

ÍNDICE 
1. Acessar o site do Conselho Federal dos Técnicos Industriais – . ..................... 3 

2. Primeiro acesso ............................................................................. 4 

3. Após receber o e-mail com a senha ...................................................... 4 

4. TÉCNICO E EMPRESA CONTRATADA ....................................................... 5 

5. CONTRATANTE............................................................................... 5 

6. OBRA E SERVIÇO ............................................................................. 6 

7. ATIVIDADE TECNICA A SER EXECUTADA .................................................. 6 

8. CONSULTA DE TRTs ......................................................................... 7 

9. STATUS DO TRT ............................................................................. 7 

10.  CONSULTA TRT GERADAS .................................................................. 7 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                            
Outubro/2018 v1.2 



MANUAL DE GERAÇÃO DE TRT – TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA 

3 
 

 

MANUAL DE GERAÇÃO DE TRT – TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA 
 

 

Figura 1-Site do CFT Tela Inicial 

1. Acessar o site do Conselho Federal dos Técnicos Industriais – CFT em 

https://cft.org.br na tela inicial o profissional deve clicar no ícone SERVIÇOS 

ONLINE, ou no menu Serviços, com isso será direcionado ao sistema gerador de 

TRTs, tela abaixo. 

 

 

Figura 2- Gerador de TRT tela de acesso. 

 

https://cft.org.br/
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2. Primeiro acesso o profissional deverá se cadastrar para receber a sua senha. 

O login será o email do profissional, e a senha será recebida nesse email 

informado no primeiro cadastro (importante, se o email com a senha não for 

localizada na caixa de entrada, verifique a caixa de spam). A senha é sigilosa 

e somente o proprietário do e-mail informado terá acesso. Para o primeiro 

cadastro o profissional deve informar seus dados pessoais conforme figura 

abaixo, a senha é pessoal, a única forma do profissional obtê-la é via e-mail, 

caso for esquecida poderá ser recuperada no link “Esqueci minha senha”.  

OBS: Caso não receber a senha em seu email após alguns minutos e certificado 

que a mesma não está na caixa de spam (ou lixo eletrônico), utilizar o link 

“Esqueci minha senha” para envio de uma nova. 

 

 

Figura 3- Tela para primeiro cadastro. 

3. Após receber o e-mail com a senha retornar ao site do CFT para fazer o 

login conforme orientado acima. Após o login será exibido a tela inicial do 

sistema, no menu lateral a esquerda da tela selecionar o item “Emissão de 

TRT”, dando início assim ao processo de geração de Termo de Responsabilidade 

Técnica (figura 4) 
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Figura 4 -Tela inicial Emissão de TRT. 

4. TÉCNICO E EMPRESA CONTRATADA. Na próxima tela preencher o 1º 

campo com a informação se o TRT é vinculado a uma empresa, sendo o TRT 

gerado por uma empresa escolha a opção “SIM”, nesse o caso o sistema irá abrir 

alguns campos adicionais com as informações da empresa para ser preenchidos. 

Caso o TRT não for vinculado a nenhuma empresa basta o profissional 

selecionar “NÃO” (FIGURA 5). 

 

5. CONTRATANTE. Nesse quadro o profissional deve informar os dados da 

pessoa (física ou jurídica) que está contratando a obra ou serviço, importante 

informar que inserindo os dados esses são armazenados no sistema de modo 

que nos próximos TRTs para o mesmo contratante o preenchimento será 

automático, diminuindo assim a necessidade de digitação repetidas.

 

             Figura 5- campo 1 Técnico ou empresa contratada e contratante. 

 



MANUAL DE GERAÇÃO DE TRT – TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA 

6 
 

6. OBRA E SERVIÇO (figura 6). Nesse quadro o profissional deve preencher com 

os dados referente a obra ou serviço, o tipo de pessoa se física ou jurídica, 

endereço completo com cep, número do contrato (opcional), número de 

vinculo (por ex. o  nº do TRT de outros profissionais que estejam atuando no 

mesmo projeto, ou em caso de complementação a TRT referente deve ser 

informado), no campo valor o técnico deve informar a importância referente 

ao contrato, na sequencia preencher com a data de início e previsão de término 

da conclusão das atividades, caso houver dados de latitude e longitude 

informar nos campos correspondentes, por último inserir no campo finalidade 

os dados adequados  como por exemplo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EXECUÇÃO, 

CARGO E FUNÇÃO, ELABORAÇÃO, etc. 

  

 

Figura 6- obra e/ou serviço 

 

 

7. ATIVIDADE TECNICA A SER EXECUTADA – nesse quadro o técnico deve 

preencher nos campos correspondentes conforme exemplo na figura 7, sua 

profissão na respectiva modalidade técnica, ex: técnico em agrimensura, 

eletrotécnica, eletrônica, edificações, telecomunicações, mecânica, etc, 

inserir a atividade técnica objeto do TRT como exemplo LAUDO TÉCNICO, 

MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO, INSTALAÇÃO, VISTORIA, LEVANTAMENTO, etc, no 

próximo campo preencher com a descrição detalhada da atividade com a 

quantidade e unidade de medida, exemplo INSTALAÇÃO DE GERADOR 

ELÉTRICO, MANUTENÇÃO EM TRANSFORMADOR, SITE SURVEY, 

GEORREFERENCIAMENTO, etc, no campo observações o profissional pode inserir 

em texto livre mais informações a respeito do TRT. Após o preenchimento desse 
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campo o TRT já poderá ser enviado para validação, clicar no botão verde 

“ENVIAR SOLICITAÇÃO”.  

 

 

 

               Figura 7- ATIVIDADE TECNICA A SER EXECUTADA 

 

8. CONSULTA DE TRTs- Após o envio do TRT para validação o profissional 

pode acompanhar o status do mesmo por meio do menu lateral CONSULTA DE 

TRTs (figura 8). 

 

Figura 8 - consulta de TRTs 

9. STATUS DO TRT - Após a geração dos TRTs o profissional pode acompanhar 

a situação dos mesmos conforme os status abaixo: 

Aguardando validação 

Aguardando pagamento 

Cancelado 

Aprovado 

Válido 

Bloqueado 

Baixado 

10. CONSULTA TRT GERADAS – Após o TRT ter sido gerado, validado e impresso 

é possível qualquer pessoa interessada consultar a autenticidade do mesmo por 

meio de aplicativos em smartphone de leitura de QR Code, basta fotografar o 

código de barra que o site do CFT será acessado e o status do TRT será 



MANUAL DE GERAÇÃO DE TRT – TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA 

8 
 

apresentado com os dados do profissional responsável, exemplo figura 9 e 10 

abaixo. 

 

                   Figura 9 QR CODE 

 

 


