
TUTORIAL DE PREENCHIMENTO DE RRT RETIFICADOR 

Após acessar sua área do profissional, clique na aba de RRT e vá em “Preencher Registro de Responsabilidade Técnica”.



Clique no modelo de RRT que deseja corrigir.



Na hora do preenchimento, selecione na Forma de Registro o modelo “RETIFICARDOR” no lugar de “INICIAL”.



Neste momento irá aparecer um retângulo (guia) solicitando o número do RRT que deseja corrigir. Digite o número do RRT e clique em 
“Buscar RRT”. O RRT estando pago, no caso dos RRT's Simples, Cargo/Função e Mínimo, ou validado, no caso do RRT Derivado, irá  
aparecer um comunicado em verde com os dizeres “RRT OK” e abrirão 02 (duas) guias na cor azul, uma com os dizeres “ver todos os  
dados”  do  lado  esquerdo,  e  outra  com  os  dizeres  “usar  dados  do(s)  contrato(s)”.  Clique  na  da  direita  “USAR  DADOS  DO(s)  
CONTRATO(S)”.



Neste momento irá aparecer um janela informando que “Essa operação irá remover possíveis contratos já preenchidos. Tem certeza?  
Pode clicar em OK sem maiores problemas.



Neste  momento  os  dados  do  RRT original  irão  ser  carregados,  permitindo  conferência  e  qualquer  alteração,  como área,  atividade  
contratada, metragem quadrada e afins. No caso da modificação (retificação) ser a alteração do “Contratante”, deve-se primeiro remover o  
contrato já existente e após isto, inserir o novo contratante. Lembramos que este procedimento irá remover as datas e o endereço da  
obra/serviço pois são dados vinculado ao contratante e deverão ser novamente preenchidos. Lembramos também que não é possível  
registrar um número maior de atividades, apenas alterar as já existentes, clicando em “adicionar” e “remover”.



Neste exemplo, escolhemos alterar a área (metragem quadrada) da atividade contratada, conforme indicado.





Após a alteração/correção de todos os dados necessários, o profissional vai até o final da página, digita o código de ativação e clica no  
botão “CADASTRAR”.



A forma de registro que constava como INICIAL passará a ser RETIFICADOR, conforme consta na imagem abaixo.



Neste momento a alteração já está concluída. Clique no botão “Imprimir RRT”. Irá abrir uma janela onde você poderá conferir os dados do  
novo RRT.



No canto direito superior aparecerão os dados do novo RRT, nova numeração e os informativos de que é um RRT Retificardor, bem como 
a  isenção  do  mesmo.  Para  demais  dúvidas,  entre  em  contato  com  CAU/GO  pelo  telefone  0xx62  3095.4655  ou  pelo  e-mail 
atendimento@caugo.org.br.


