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SISTEMA DE CREDENCIAMENTO DE ESTÁGIO 

 
Link: https://cress-al.implanta.net.br/servicosonline/Estagiarios/ 
 

Esta cartilha foi elaborada para orientar o acesso ao sistema on-line CRESS 16ª Região/AL de 

Credenciamento dos Campos de Estágios  

 

Em caso de dúvidas, a Instituição de Ensino Superior entrar em contato  pelo e-mail: 

fiscalizacao@cress16.org.br 
 

1º PASSO: A Instituição de Ensino Superior (IES) deverá enviar ao CRESS-AL solicitação que o/a 

assistente social seja o/a credenciador/credenciadora pela instituição  

 

2º PASSO: O/A credenciador/credenciadora deverá ter login nos Serviços on-line:  

 

A plataforma SERVIÇOS ON-LINE pode ser acessada por meio do link 

https://cressal.implanta.net.br/servicosOnline/  

 

 

● Etapa 1- Acesse a plataforma SERVIÇOS ON-LINE  

● Etapa 2- Na aba PRIMEIRO ACESSO, coloque o número de seu CPF.  

● Etapa 3- Em seguida, clique em “CADASTRAR” e preencha os campos solicitados como: nome 

da mãe, data de nascimento, número RG, etc.  

● Etapa 4- Feito isso, aparecerá uma mensagem informando que seu cadastro foi completado com 

sucesso e que um e-mail foi enviado para você.  

 

 

3º PASSO: Com login e senha do SERVIÇOS ON-LINE, agora é só entrar no link do sistema on-

line de estágio:  

Link: https://cress-al.implanta.net.br/servicosonline/Estagiarios/ 
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4º PASSO: Clique no botão direito + Adicionar para cadastrar o Termo de Estágio  
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5º PASSO: Nesta tela cadastre todos os itens e no final clique em salvar. Todos os campos com 

asterisco (* ) vermelho são obrigatórios. O item campus, por enquanto, preencher como “não 

informado”  

OBS: os itens que ao preencher não tiver a opção para selecionar deverá clicar em + Novo e incluir.  

 

 

 

 

 

6º PASSO: Para enviar ao CRESS o credenciamento realizado é necessário clicar no canto esquerdo 

da tela em Estágio e depois em Finalizar Credenciamento. Defina o campo de estágio e clique em 

Finalizar.  

 

Observação: Clique em Finalizar apenas quando tiver certeza que o credenciamento está pronto para 

ser enviado ao CRESS. Neste passo todos os termos cadastrados no campo de estágio serão juntados 

e enviados.  
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Finalizadas essas etapas, o Credenciamento de Estágio do respectivo período terá sido concluído. 

 

Indicamos abaixo as outras opções do sistema  

 

● Declarações: Neste item poderá consultar e baixar as declarações por estagiários, supervisor de 

campo e supervisor acadêmico. Também terá a opção de consultar e baixar por Credenciamento que 

poderá ser por credenciador/credenciadora ou por instituição de ensino.  
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● Estagiários: Neste item poderá consultar ou incluir um estagiário  

 

 

● Pessoa Jurídica: Neste item poderá consultar / editar e incluir pessoa jurídica no campo de estágio.  
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Importante: Conforme Resolução CFESS 533/2008, que regulamenta a supervisão direta de estágio 

em seu artigo 1º estabelece que -  As Unidades de Ensino, por meio dos coordenadores de curso, 

coordenadores de estágio e/ou outro profissional de serviço social responsável nas respectivas 

instituições pela abertura de campo de estágio, obrigatório e não obrigatório, em conformidade com 

a exigência determinada pelo artigo 14 da Lei 8662/1993, terão prazo de 30 (trinta) dias, a partir do 

início de cada semestre letivo, para encaminhar aos Conselhos Regionais de Serviço Social de sua 

jurisdição, comunicação formal e escrita. 

 

Parágrafo 3º. A abertura de campos/vagas ao longo do semestre/ano letivo deverá ser comunicada 

ao CRESS até 15 (quinze) dias após sua abertura.  

 

Parágrafo 4º. O não cumprimento do prazo e das exigências previstas no presente artigo ensejará 

aplicação da penalidade de multa à Unidade de Ensino, no valor de 1 a 5 vezes a anuidade de pessoa 

física vigente, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 16 da Lei 8662/1993, desde que garantido 

o direito de defesa e do contraditório.  
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