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REGISTRO PROFISSIONAL

Em ambos os casos, será feita a verificação dos documentos e 
após análise os registros são efetivados.

Para maiores informações ou esclarecimentos, estamos à 
disposição em nossos canais de comunicação:

ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL:

Rua Formosa, 367 – 23º andar – Centro
CEP: 01049-000 – São Paulo/SP

Tel:
(11) 3014-5900

E-mail:
atendimento@causp.gov.br

Portal de Atendimento:
www.causp.gov.br/atendimento
 
HORÁRIOS DE ATENDIMENTO:

Atendimento telefônico:
Segunda à sexta-feira das 9h às 18h

Atendimento virtual (Portal de Atendimento):
Segunda à sexta-feira das 9h às 18h

Atendimento Presencial:
Segunda à sexta-feira das 9h às 17h 

Para consultar o seu protocolo posteriormente, pesquise na 
aba Protocolos, e a opção Pesquisar Protocolos.

Insira o número de seu protocolo e clique em Pesquisar.



Insira os documentos nos campos informados. E em seguida, 
confirme as informações:

Repita os caracteres do código de segurança para efetivar sua 
solicitação:

2) Para os Registros 
Importados pelo 
Coordenador do Curso, 
deve ser realizado login 
no SICCAU, inserindo seu 
CPF e senha de acesso 
encaminhado em seu 
e-mail:

Em seguida, escolha o grupo de assunto CADASTRO e a 
opção SOLICITAÇÃO DE PRIMEIRO REGISTRO PROFISSIONAL – 
INSTITUIÇÃO REGULAMENTADA.

Na tela seguinte, selecione a aba 
Protocolo e a opção Cadastrar Protocolo

O sistema inclusive informará sobre as documentações 
exigidas para efetivação do registro.

Selecione o link Novo Documento, que deve ter a extensão de 
JPG ou PDF, limitado até 2MB para anexar os documentos. 

Em seguida selecionar o link Cadastrar. Repita a operação para 
anexar um novo documento.

O protocolo será cadastrado e será gerado um número, que 
poderá ser usado a qualquer momento para acompanhamento 
do seu processo.

Para solicitação de registro profissional junto ao CAU, basta 
acessar sua página profissional pelo Sistema de Informação e 
Comunicação do CAU - SICCAU, pelo site: www.causp.gov.br, e 
clicar em SERVIÇOS ON LINE e SICCAU:

1) Para o Registro 
Emergencial, a 
solicitação deve ser 
feita no ícone: + 
Solicitar Registro 
Profissional:

Na tela seguinte, preencha os campos conforme solicitado em 
Dados Pessoais e Endereço.
 
A seguir, o sistema informará quais documentos devem ser 
anexados, bem como o tamanho e extensões de arquivos:

Para efetivar seu registro há duas possibilidades:

1) Registro Emergencial

2) Registro importado pelo Coordenador do Curso


