COMO RECUPERAR A SENHA
Para o profissional que já possui registro no CREA-MS e esqueceu sua senha ou
ainda não fez o primeiro acesso ao Sistema CREAÁGIL, deverá acessar o site do
www.creams.org.br e clicar no link “Clique e acesse o Portal de Serviços”,
conforme tela abaixo:

Depois de acessado, deverá clicar no clicar no link de “Esqueci a Senha”,
conforme tela abaixo:

Acessado o link, deverá informar o código verificador e seu CPF e clicar em
recuperar minha senha. As informações e link para recuperação da senha serão
enviados ao email do profissional cadastrado no CREA-MS.

O Profissional poderá conferir se o link foi encaminhado ao email correto depois
de realizada a operação acima. Aparecerá uma mensagem em azul informando
que a operação foi realizada com sucesso e o email que as informações foram
enviadas:

Após essa confirmação, o profissional deverá acessar seu email para que possa
clicar no link em azul e assim receber a nova senha para seu primeiro acesso:

Depois receberá um novo email com a senha para seu primeiro acesso:

Deverá retornar ao seu email e verificar o recebimento da nova senha de
acesso:

Recebida a nova senha, poderá clicar no link abaixo e acessar o portal de
serviços com o seu CPF e a senha fornecida:

Dentro do portal de serviços, deverá informar novamente a senha recebida pelo
CREA-MS e, cadastrar nova senha e confirmar nova senha:

Depois de realizada as operações de alteração de senha, deverá clicar no botão
azul Alterar, ai já estará com seu acesso definido, e poderá utilizar todos os
serviços disponíveis no Portal de Serviços do CREA-MS:

POSSÍVEIS ERROS NO ACESSO
1. Se for informado o email incorreto o profissional deverá entrar em
contato com o Departamento de Atendimento do CREA-MS para
alteração e atualização de dados e de seu email – (Telefones (67)
33681022/ 1082/ 1062/ 1016/ 1030);
2. Se aparecer a mensagem de senha ou CPF incorretos o profissional
também deverá entrar em contato com o Departamento de atendimento
para atualização de seus dados cadastrais (Telefones (67) 33681022/
1082/ 1062/ 1016/ 1030);

