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OFÍCIO CIRCULAR CFESS Nº 11/2020 

Brasília, 16 de janeiro de 2020 

Aos 

Conselho Regionais de Serviço Social 

 

 

Assunto: Pedidos de substituição das identidades profissionais por DIP’s após o fim do 

Recadastramento obrigatório 

 

 Prezado (a) Senhor (a), 

 

1. Ao cumprimentá-la (o), servimo-nos deste para informar sobre a situação gerada 

nos pedidos de substituição de identidade profissional por DIPs com o fim do Recadastramento 

obrigatório. 

 

2. Como sabem esses pedidos começaram a ser realizados em 2016, utilizando-se do 

hotsite do Recadastramento Obrigatório. Prevendo o fim desta atividade e da indisponibilidade 

da ferramenta, solicitamos que a Implanta incorporasse a funcionalidade do pedido de 

substituição de identidades de profissionais já inscritos e ativos por DIPs no SISCAF.net 

 

3.                    Entretanto, como este regional ainda não realizou a implantação dos sistemas da 

“área fim” neste momento não será possível efetuar pedidos de substituição de identidades 

dos profissionais inscritos e ativos por DIPs. O regional continuará solicitando normalmente 

os DIPS de novos (as) profissionais inscritos (as), mas os pedidos de substituição estarão 

suspensos até que seja realizada a implantação e treinamento do SISCAF.net pela 

Implanta. 

 

4.                Cabe lembrar que as datas para treinamento e implantação dos sistemas da área fim 

neste regional já estão programadas e foram informadas em ofício enviado na semana passada, 

sobre o qual aguardamos resposta para confirmar o cronograma junto à Implanta. Nesta ocasião 

o treinamento incluirá os procedimentos para utilizar a referida funcionalidade. 

 

5.           Recomendamos que a suspensão dos pedidos de SUBSTITUIÇÃO DE IDENTIDADES  

DE PROFISSIONAIS ATIVOS PELO DIP seja divulgada nos meios de comunicação do 

Regional, evitando que sejam geradas insatisfações na categoria por ausência de informações.  

 

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para eventuais complementações de 

informação. 

 

 Atenciosamente, 

 

 

JOSIANE SOARES SANTOS 

Conselho Federal de Serviço Social 

Conselheira Presidente 
 


