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Passo a Passo
LOGIN E CADASTRO PROJETOS PARTICULARES 



CRIANDO USUÁRIOS 
PARA UM NOVO PROJETISTA
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Ao acessar o site de Projetos Particulares, a Home Page estará com o novo layout. 
Para criar o login e acessar os serviços, usuário deve clicar em ‘Entre com o seu Login’ ou ‘Faça o seu cadastro’ localizado no canto 
direito superior da tela.

Criação de Novo Usuário para login no site Projetos Particulares

Obs: ‘Entre com o seu Login ou Faça o seu cadastro’

Os Projetistas devem clicar nessa opção
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Todos os usuários serão direcionado para essa telas e devem escolhe qual portal deseja acessa.
Para os projetista, eles terão um bloco em destaque para direcionar a nova experiencia

Criação de Novo Usuário para login no site Projetos Particulares

Obs: clicando em:

`Registre-se´ Para projetista Novos 
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Projetistas criando acesso de login

Nesta etapa usuário 
deve clicar em 
‘Registre-se agora’

Após clicar em ‘Enviar código de 
verificação’ usuário receberá um código 
no e-mail particular. 
Ao receber o código usuário deve copiar 
o número e colar em ‘Código de 
Verificação’.
Em seguida clicar em ‘Continuar´. 

Ao verificar o código, usuário 
deve inserir a nova senha, 
confirmar a senha digitada, 
inserir o como gostaria se ser 
chamado e clicar em ‘CRIAR’

Deve inserir um e-mail válido.
Será através deste e-mail que o
Projetista acessará o site.
Após inserção do e-mail clicar
em ‘Enviar código de
verificação’.

Este código chegará 
na caixa do e-mail 
informado!

Clique aqui
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Finalização do Cadastro 

Usuário chegou na etapa para finalização do seu cadastro. 

▪ Informar o CPF e clicar em ‘Avançar’.
▪ Informar nome completo, celular,  e aceitar os termos e ‘Avançar’
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Atribuir Perfil Projetista

Nesta etapa o profissional deve selecionar a opção Projetista, que seguirá para o cadastro complementar 

Clique aqui
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Perfil Projetista – Cadastro Complementar 

Preenchimentos dos campos:

▪ RG
▪ Número do Conselho de Classe
▪ Estado e Município
▪ Endereço de correspondência e Número 

Para o endereço de correspondência, após o preenchimento, 
utilizar a opção ‘Buscar’ para localizarmos o endereço
em nossa base de logradouros. 
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Cadastro Complementar – Localizando endereço  

Se localizarmos o endereço em nossa base de logradouros, basta
somente clicar na opção selecionar.  

Após selecionar o endereço, finalizar o registro com 
o tipo de complemento, referência,  telefone de contato e 
salvar.
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Cadastro Complementar – Endereço não localizado

Se não localizarmos o endereço em nossa base de logradouros, 
os campos
CEP e  Bairro, estarão habilitados para preenchimento manual. 

Após os demais preenchimentos, selecionar a opção Salvar.

A partir deste momento o cadastro é finalizado e o profissional 
recebe o perfil 
de Projetista.
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SERVIÇOS P.P 

Sistema realiza o carregamento das informações e transfere o usuário para a página de serviços P.P


