
Entre os dias 10 e 14 de dezembro de 2018 o 
Conselho Federal dos Técnicos Industriais 
(CFT) realizou, em sua sede na capital federal, 
o I Seminário de Capacitação dos Escritórios 
de Atendimento aos Técnicos Industriais, com 
o objetivo de apresentar aos participantes de 
todas as regiões a estrutura organizacional do 
conselho; definir os procedimentos 
administrativos e a forma de comunicação 
com os escritórios; orientar sobre os 
procedimentos para registros de pessoas 
físicas, jurídicas e quanto ao devido 
preenchimento do Termo de Responsabilidade Técnica (TRT) ; apresentar as resoluções e atos 
normativos baixados até o momento; e, principalmente, capacitar os participantes na operação 
do Sistema de Informação dos Conselhos dos Técnicos Industriais (SINCETI), apresentando-lhes 
à equipe da TecnoThech Sistemas Ltda, empresa credenciada devido à experiência comprovada 
por relevantes serviços prestados à maioria dos conselhos profissionais do país, e responsável 
pelo gerenciamento do sistema corporativo que integrará o CFT aos Conselhos Regionais dos 
Técnicos Industriais (CRTs). 

Conforme divulgado anteriormente, com o objetivo de facilitar o acesso dos técnicos ao sistema 
e atender suas demandas, o CFT reitera que o novo sistema online entrará em operação a partir 
de 18 de dezembro de 2018, devidamente preparado para a prestação de serviços aos 
profissionais, empresas e à sociedade em geral. Naturalmente que, em fase do processo 
transitório, há a possibilidade de algumas instabilidades operacionais momentâneas; contudo, 
a equipe do CFT estará tomando as precauções necessárias para dirimir qualquer dificuldade 
de acesso. 

O CFT solicita aos técnicos que, também a partir dia 18 de dezembro, iniciem o recadastramento 
no novo sistema; e, em caso de dúvidas ou dificuldades, que entrem em contato pelo site 
www.cft.org.br ou demais canais de comunicação do conselho. 
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