Nova Solicitação de Registro Profissional
O interessado em solicitar o registro profissional (DRT) de agora em diante, não precisa ir
pessoalmente até uma unidade da Delegacia Regional do Trabalho. Todo o processo de
solicitação e obtenção do registro profissional deverá ser feito pela internet. Abaixo, segue o
passo a passo do processo de solicitação.
1. Acessar o site: http://sirpweb.mte.gov.br/sirpweb/principal.seam

(digitar exatamente dessa forma)
Será aberta a página do SIRPWEB. No canto esquerdo da tela clicar na primeira opção,

REGISTRO PROFISSIONAL e informar o CPF para preencher o requerimento.

Na primeira página, deve ser informado os dados pessoais completos.
OBSERVAÇÃO: CTPS = Número e Série da Carteira de Trabalho;
UF = Unidade da Federação (Estado) que tirou o documento;
Órgão Expedidor = (RG) normalmente Secretaria de Segurança Pública - (CNH) DETRAN –
Diretoria de Identificação Civil
Após finalizar, clicar em prosseguir.

Na página seguinte, o solicitante deverá informar:
1ª coluna a categoria profissional que está solicitando o registro profissional (RADIALISTA);
2ª coluna a função que está solicitando o registro profissional;
3ª coluna o tipo de documento que possui para requerer o registro, por exemplo: Atestado
de Capacitação Profissional emitido por Entidade Sindical Representativa dos Trabalhadores,
Certificado de Conclusão de Curso Superior, Diploma da Faculdade de Rádio e TV ou
Certificado de Curso Técnico.

OBSERVAÇÃO: É possível incluir até 5 (cinco) funções por solicitação.
Para quem é formado em Rádio e TV e ainda não possui o diploma, o registro profissional é
provisório e tem vaidade de 1 (um) ano, prazo máximo para apresentar o diploma.
Caso a solicitação seja para mais de uma função, é só clicar em incluir, e inserir a nova
função. Preenchido, é só clicar em transmitir.

ATENÇÃO: Ao clicar em transmitir, será aberta uma aba que mostrará o requerimento que
foi preenchido, é necessário que imprima o requerimento ou salve para ser impresso depois.
Este requerimento deverá ser assinado (igual consta a assinatura do RG ou Habilitação) entre
o seu nome e a data.
Após assinar o requerimento, deverá salvar no computador em PDF ou foto juntamente com
os demais documentos exigidos, para realizar o envio ao Ministério da Economia, que são:
Documento de identificação (RG ou CNH);
Carteira de Trabalho (página da foto e verso);
Comprovante de Endereço;
E de acordo com cada situação o documento de comprovação, que pode ser: Atestado do
Sindicato, Certificado ou Diploma da Faculdade ou Certificado de Curso Técnico.

Concluído essa etapa, agora, o trabalhador deverá acessar um outro site para envio de todos
os documentos. Pois, não há atendimento presencial para entrega de documentos.
Acessar o site: https://www.gov.br/pt-br/servicos/protocolar-documentos-junto-aoministerio-da-economia e clicar em iniciar

Na página seguinte, caso o usuário já tenha acesso ao site do governo, basta inserir o CPF e a
senha para fazer o acesso, do contrário deverá criar uma conta.

Acessando o sistema, deverá ser aberta a página, conforme imagem abaixo:

Abaixo, devera selecionar:
Tipo de Solicitação: Protocolizar Documentos para o Ministério da Economia;
Informar pelo menos 1 (um) telefone para contato e clicar em prosseguir para o passo 2

Na próxima página, selecionar o tipo de documento: 1 – Requerimento; 2 – fazer o
carregamento do requerimento que deve estar salvo no computador.

Depois de adicionar o requerimento, descer até a parte de documentos
complementares.
ATENÇÃO: Nesta parte, você irá carregar os demais documentos, como:
RG, CPF, Carteira de Trabalho, Comprovante de Endereço, Atestado de Capacitação,
Certificado ou Diploma da Faculdade ou Certificado de Curso Técnico.
Para isso, deverá descrever o tipo de documento, depois selecionar o documento e após
o carregamento, clicar em adicionar dados na tabela para carregar o próximo documento
e assim sucessivamente, até que sejam carregados todos os documentos.

Após adicionar todos os documentos, é só ir ao passo 3 e final.
Marcar a opção: Concorda com o termo e depois clicar em enviar solicitação, conforme
imagem abaixo.

O acompanhamento da solicitação é feito pelo site do Sirpweb, mesma página aonde
foi preenchido o requerimento, na aba consulta do registro profissional.
Para emitir seu Registro Profissional, deverá clicar na aba Emitir Cartão do Registro
Profissional.
Observação: Ao emitir o Cartão do Registro Profissional, constará apenas a categoria
que é radialista.
A função constará apenas na aba de consulta da situação do registro profissional.
PRAZO ESTIMADO ENTRE 7 E 10 DIAS SE FOR FEITO CORRETAMENTE A SOLICITAÇÃO.

