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O QUE É?
É uma das formas de participação em RRT. Ocorre quando mais 
de um arquiteto e urbanista realiza a mesma atividade técnica, 
devendo cada um efetuar seu RRT, por meio do qual assume, de 
forma solidária, a corresponsabilidade técnica pela atividade 
considerada.

COMO FUNCIONA?
Ao preencher um RRT com a forma de participação "Equipe", 
o arquiteto e urbanista indicará os demais arquitetos e 
urbanistas membros da equipe, através do campo "Forma de 
Participação".

Os profissionais indicados receberão alerta em seu SICCAU e 
poderão confirmar ou rejeitar a participação.



POSSO VINCULAR RRTs ANTIGOS DE EQUIPE?
Ainda não! Para os RRTs preenchidos antes da implementação da nova plataforma de RRT, nos quais o 
profissional indicou se tratar de participação em equipe como o “RRT Principal”, os demais membros da 
equipe ainda não conseguirão fazer a vinculação entre os RRTs. Esta funcionalidade estará disponível em 
breve.

ENTÃO O QUE FAZER?
Nesse casos, o profissional deve 
informar no campo “Descrição” que se 
trata de um RRT em equipe vinculado 
ao “RRT tal”. Posteriormente, com a 
funcionalidade implementada, será 
possível retificar e fazer a vinculação.



• Como preencher;
• Fui indicado como membro de 

equipe.



O preenchimento é feito em etapas que ficam coloridas conforme vencidas. 

A qualquer momento, caso desista do preenchimento, você 
pode Descartar o RRT clicando neste botão que fica na parte 
inferior da tela.

Se precisar retornar a uma etapa anterior, clique nesta 
setinha, que fica à esquerda, logo abaixo da barra de etapas.

O sistema salva o preenchimento automaticamente. Caso você saia do sistema 
antes de concluir, quando retornar a esta modalidade de RRT, será exibida a tela 
onde você parou.



RRT EM EQUIPE SENDO O ARQUITETO INDICADOR DOS CORRESPONSÁVEIS



Faça o login no SICCAU com CPF e senha, clique no menu RRT e em Preencher RRT.



Clique na modalidade desejada para realizar o preenchimento. 
Ao passar o cursor sobre a interrogação localizada ao lado das modalidades, aparecerá uma breve 
definição de cada.



Você será direcionado ao 
novo ambiente do 
SICCAU.

Leia a apresentação do 
RRT desejado e clique em 
Avançar.

Aqui usamos como 
exemplo um RRT Mínimo.



Confirme a Identificação do 
RRT e preencha os dados de 
Processo de Fiscalização, 
conforme o caso.

Os tutoriais específicos de 
cada modalidade de RRT 
(Simples, Mínimo, Múltiplo 
Mensal e Social) explicam 
essa etapa detalhadamente.



Role a tela para baixo e, na Forma de Participação, clique na setinha para informar que o serviço foi 
feito em Equipe.



Será exibido um campo logo abaixo. Digite o nome completo ou CPF do profissional que compõe a 
equipe, aguarde o sistema exibir o resultado e clique nele.



O profissional será incluído logo abaixo. Você pode repetir os passos para incluir mais profissionais. 
Em seguida continue o preenchimento do RRT de acordo com a modalidade selecionada.

Cada profissional indicado na equipe deverá fazer o seu próprio RRT.



COMO CONFIRMAR OU REJEITAR



Ao ser indicado como corresponsável técnico, você será alertado em seu ambiente SICCAU e terá o 
prazo de 30 (trinta) dias corridos para confirmar ou rejeitar sua participação, contados a partir do 
cadastro do RRT do arquiteto que indicou sua participação. 

Clique em Visualizar RRT e Confirmar para prosseguir.



Na tela de visualização do RRT, verifique os 
dados já preenchidos no RRT do arquiteto 
que indicou sua participação.

Também é possível visualizar os números 
dos RRTs registrados para os demais 
participantes, caso estes já tenham 
realizado as confirmações 
correspondentes. 

Ao clicar em Confirmar Participação, será 
gerado um novo RRT, com a mesma 
descrição já preenchida no RRT do 
arquiteto que indicou a participação -
porém, com os dados pessoais do 

profissional indicado.

As novas funcionalidades estão em revisão quanto às instabilidades relatadas e estarão plenamente disponíveis em breve.



Ao clicar em Rejeitar Participação, o sistema 
solicitará o motivo da rejeição, que poderá 
ser:

• Não participação no RRT, caso você não 
tenha feito parte da equipe responsável 
pela atividade indicada; ou

• Erro no RRT, caso tenha verificado 
equívoco no preenchimento dos dados 
realizado pelo arquiteto indicador.

Selecione a opção desejada e clique em 
Confirmar Rejeição.



O arquiteto que indicou a sua corresponsabilidade visualizará a rejeição da participação técnica na 
página de visualização do RRT, na aba RRT Vinculados por Forma de Participação, onde será exibido o 
status de Pendente – Rejeitado.

Caso o profissional indicado perca o prazo de 30 dias corridos para realizar o cadastro do seu RRT, seu 
status será Pendente - Prazo expirado.

Pendente  - Prazo expirado




