
 
 

A Planejar parabeniza os candidatos aprovados no 37º 

Exame CFP®, realizado em 06/06/2021 e que cumpriram o 

1º passo para obterem a Certificação CFP®. 

  

Para o 2º passo: Comprovação da Experiência Profissional e do Ensino 

Superior, elaboramos este tutorial, listando o que precisa ser feito a partir 

de agora. 

 

Leia com atenção:   

Para um melhor controle do seu Processo de Certificação, sugerimos que utilize 

o Checklist e se oriente com o Cronograma das próximas etapas: 

✓ Aprovação no Exame; 

  Envio da documentação para comprovação do ensino superior; 

  Envio da documentação para comprovação da experiência profissional;  

  Adesão ao Código de Ética; 

  Pagamento da anuidade. 

 

CRONOGRAMA  

05//07/2021 a 

06/08/2021  

Envio da Documentação para comprovar a 

Experiência Profissional e Ensino Superior 

26/08/2021 Divulgação dos aprovados para receber a 

Certificação CFP® 

27/08/2021 Início do período para pagamento da 1ª anuidade 

 



 
 

COMPROVAÇÃO DA EXPERIENCIA PROFISSIONAL 

A experiência profissional dos candidatos deve atender a regra abaixo: 

 

Experiência profissional não supervisionada 

O tempo mínimo da experiência profissional será de 03 anos de experiência não 

supervisionada nos últimos 10 anos, no relacionamento direto com clientes 

pessoas físicas, em uma ou mais áreas compreendidas no escopo da 

Certificação CFP®: planejamento financeiro, investimentos, planejamento da 

aposentadoria, gestão de riscos e seguros, planejamento fiscal, planejamento 

sucessório. 

O candidato deverá enviar à Planejar a documentação necessária para 

comprovação da Experiência Profissional não supervisionada: 

• Carteira de Trabalho – página onde consta a foto, verso com os dados 

pessoais e as páginas com entradas e saídas; ou 

• Carta de referência da empresa (em papel timbrado), assinado pelo 

responsável com firma reconhecida em cartório; ou 

• Contrato Social da Empresa quando proprietário ou sócio; ou 

• Contrato de prestação de serviço com clientes com Nota Fiscal. 
 

Observação: 

O tempo de atuação como estagiário ou trainee, em uma das áreas indicadas na 

regra, será considerado em 50%. 

 

Experiência profissional supervisionada 

Se a comprovação ocorrer pela experiência profissional supervisionada de 1 

ano, o candidato deverá ter cumprido todos requisitos instruídos no Guia da 

Experiência Profissional Supervisionada. Para mais informações, consulte o 

endereço: https://planejar.org.br/experiencia-profissional/ (Como é o processo 

para iniciar a Experiência Supervisionada). 

 

https://www.planejar.org.br/wp-content/uploads/2018/03/KitExperienciaSupervisionada.zip
https://www.planejar.org.br/wp-content/uploads/2018/03/KitExperienciaSupervisionada.zip
https://planejar.org.br/experiencia-profissional/


 
 

COMO ENVIAR SEUS DOCUMENTOS PELA AREA DO ASSOCIADO 
 

Clique aqui: https://site-novaplanejar.planejar.org.br/#/login. 

 

 
Selecionando a opção “detalhes” nas trilhas destacadas, será possível realizar o 

envio da documentação necessária e aderir ao Código de Ética e Guia das 

Melhores Práticas.  

 

QUE DOCUMENTOS ENVIAR 
 

Documentos Pessoais  

• Cópia simples do RG, CPF ou CNH (frente e verso) 

 

Documentos aceitos para comprovação do Ensino Superior 

• Cópia simples do diploma de graduação (frente e verso) ou  

• Certificado de conclusão (frente e verso) ou  

• Declaração de conclusão do curso que mencione a data de colação de 

grau.  

https://site-novaplanejar.planejar.org.br/#/login


 
 

Documentos aceitos para comprovar sua experiência profissional: 

• Carteira de Trabalho – página onde consta a foto, verso com os dados 

pessoais e as páginas com entradas e saídas; ou 

• Carta de referência da empresa (em papel timbrado), assinado pelo 

responsável com firma reconhecida em cartório; ou 

• Contrato Social da Empresa quando proprietário ou sócio; ou 

• Contrato de prestação de serviço com clientes com Nota Fiscal. 

 

Observação: 

Na imagem abaixo, destacamos o campo para cadastro das responsabilidades 

e atividades de sua atuação com clientes pessoas físicas. Por favor, forneça 

informações detalhadas pois esse cadastro é extremamente importante para a 

comprovação de sua experiência profissional! 

 

 

Atenciosamente,  

Coordenação de Certificação Planejar 


