
 

Manual desenvolvido pelo DTIC/SSC – Coren-RJ 1

Como acessar a área de serviços online do Coren-RJ 

1. O profissional acessa o endereço do site do Coren-RJ www.coren-rj.org.br 

2. Em seguida, clica no banner “Serviços Online 24 horas”. 

 

3. Para acessar a inscrição, o profissional deve informar o número de inscrição ou CPF (CNPJ, se 

for empresa) e a senha cadastrada.  

a. Caso não tenha uma senha, siga as instruções de como criar uma senha, no final deste 

manual. 

b. Caso tenha esquecido a senha, basta clicar em “Lembrar senha” e será enviada 

automaticamente para o e-mail cadastrado no Coren. 

c. Caso não tenha mais acesso ao e-mail cadastrado, o profissional deve comparecer à 

sede ou subseção mais próxima para alteração cadastral. 

4. Para emitir o boleto, o profissional deve acessar o menu “Emissão de Boleto”, conforme a 

imagem abaixo. 
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5. Na tela a seguir, o profissional deve selecionar o débito desejado e, em seguida, clicar em 

confirmar. 

 

6. A próxima tela exibirá todos os boletos relacionados à anuidade selecionada, onde o 

profissional pode optar por emitir: 

a. O boleto de COTA ÚNICA com opções de pagamento com desconto de 10% até 

31/01/2017, 5% até 28/02/2017 ou com pagamento integral até 31/03/2017.  

b. Os boletos para pagamento da anuidade em até 5 vezes, com vencimento da primeira 

parcela em 31/01/2017. 

7. Para imprimir, basta clicar em Reemitir Boleto nº ..., no documento desejado. 

 



 

Manual desenvolvido pelo DTIC/SSC – Coren-RJ 3

8. Após clicar em “Reemitir Boleto”, ele será apresentado em uma nova página em seu 

navegador, com as seguintes informações: 

 

 

Como cadastrar a senha de acesso ao Serviço Online 24h 

1. Caso não tenha uma senha cadastrada, o profissional deve informar a inscrição e, depois, 

clicar em “Criar uma senha”. 

2. O sistema irá perguntar pela Data de Nascimento e o CPF. Informe a senha e repita na 

confirmação de senha. É possível verificar também o e-mail cadastrado. 

3. Clique em Confirmar e já será redirecionado ao sistema. 
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