
COMO RECUPERAR SUA 
SENHA

SISTEMA CREAÁGIL
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OBJETIVO:

Apresentar procedimentos para recuperar sua senha pelo 
Portal CreaÁgil.
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Acesse  através do endereço

https://ecrea.creams.org.br/

O Portal de Serviços CREAÁGIL 

Senha

Informe seu CPF e senha. 
Clique em Entrar
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COMO EMITIR CERTIDÃO DE 
REGISTRO PROFISSIONAL

https://ecrea.creams.org.br/


Recuperar

Informar o código verificação 

de segurança e seu CPF.

Clique em recuperar minha 

senha.

- As informações e link para

recuperação da senha serão enviados

ao e-mail do profissional cadastrado

no CREA-MS.

- O Profissional poderá conferir se o

link foi encaminhado ao e-mail correto

depois de realizada a operação acima.

Aparecerá uma mensagem em azul

informando que a operação foi

realizada com sucesso e o e-mail

para o qual a informação foi enviada.
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Confirmação da 
Senha

Após sua solicitação de 
recuperação de senha, o 
profissional deverá 
acessar seu e-mail para 
que possa clicar no link 
em azul e assim receber 
um novo e-mail com a 
senha para seu acesso.

Retorne ao seu e-mail 
e verificar o 
recebimento da senha 
de acesso.
Copie e cole sua 
Senha.
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Clique no link 
mencionado no  
e-mail



Acesso

Informe seu CPF e 
senha. 
Clique em Entrar

Deverá informar
novamente a senha
recebida pelo CREA-
MS.

E cadastrar nova
senha e confirmar
nova senha.

E
Clicar em Alterar
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Senha
Recuperada

Pronto sua senha 
está recuperada.

Pode usar os 
serviços do Portal 
de Serviços

POSSÍVEIS ERROS NO ACESSO

Se for informado o e-mail incorreto o profissional deverá entrar em contato com o Departamento
de Atendimento do CREA-MS para alteração e atualização de dados e de seu e-mail – 0800 3368
1000 Opção 1 ou Chat ;

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 - 0800
3368 1000 Opção 1 ou chat;
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