
  

A Planejar parabeniza os candidatos aprovados no 42º 

Exame CFP®, realizado em 06/11/2022 e que cumpriram o 

1º passo para obterem a Certificação CFP®. 

 

Para o 2º passo: Entrega do Plano Financeiro, Comprovação da 

Experiência Profissional, do Ensino Superior e Identificação pessoal por 

meio da área logada. 

 

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; 

  Plano Financeiro – obter aprovação no curso “Como desenvolver um Plano Financeiro” e na entrega do Plano   

Financeiro 

  Envio da documentação para comprovação da experiência profissional; 

 Envio da documentação para comprovação do ensino superior; 

  Envio da documentação para identificação pessoal;   

  Adesão ao Código de Ética; 

  Pagamento da anuidade. 

 

Informações 

* Os documentos enviados para comprovação dos requisitos obrigatórios serão 

classificados e analisados cronologicamente. Se houver a necessidade de reenvio de 

documentos ou possíveis ajustes, o candidato receberá por e-mail as respectivas 

orientações. A partir da aprovação no exame o candidato tem o prazo de 03 anos para 

comprovação dos requisitos obrigatórios. 

* Aos candidatos aprovados no exame e com as trilhas obrigatórias concluídas (Plano 

Financeiro, Ética, Experiência Profissional, Educação e Documentos pessoais), será 

disponibilizada automaticamente a primeira anuidade para pagamento na opção “Meu 

Financeiro” no menu da área logada. 

https://planejar.org.br/wp-content/uploads/2022/12/Saiba-Mais-Plano-Financeiro.pdf
https://site-novaplanejar.planejar.org.br/#/login


  
 

 

Trilha de Certificação - Ao clicar nas trilhas destacadas na cor amarela, será 

possível realizar o envio da documentação necessária para comprovação dos 

requisitos obrigatórios, adesão ao Código de Ética e Guia das Melhores 

Práticas e inscrição para o Plano Financeiro. 

 

 

PLANO FINANCEIRO - Conforme divulgado, seguindo determinação do FPSB, 

a partir do 42º exame, o curso Plano Financeiro passa a ser requisito 

necessário para sua certificação. 

O curso aborda todas as etapas do Planejamento Financeiro desde a 

formulação de estratégias até a elaboração do Plano Financeiro que auxiliará 

seu cliente a gerenciar sua vida financeira de acordo com as suas 

necessidades e objetivos.  

*A partir da inscrição o candidato terá 90 dias para concluir o curso e entregar 

seu Plano Financeiro.  

Saiba mais 

Assista o vídeo e saiba tudo sobre o novo curso. 

Assista o vídeo e saiba quais são os requisitos necessários para a Certificação CFP®  

https://site-novaplanejar.planejar.org.br/#/login
https://planejar.org.br/wp-content/uploads/2022/12/Saiba-Mais-Plano-Financeiro.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=MRcWBMV-IpU
https://www.youtube.com/watch?v=G3KVEQFx5KQ


  
 

 

 

COMPROVAÇÃO DA EXPERIENCIA PROFISSIONAL 

 

A experiência profissional dos candidatos deve atender a regra abaixo: 

 

Experiência profissional 

O tempo mínimo para comprovação da experiência profissional será de 05 anos 

de experiência nos últimos 10 anos (2012 a 2022), 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. 

 

Observação: 

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

na regra, será considerado em 50% com limitação de 12 meses. 

 
 

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.  

 

 



  
Documentos aceitos para comprovar sua experiência profissional: 

O candidato deverá enviar à Planejar a documentação necessária para 

comprovação da experiência: 

• Carteira de Trabalho (física) – páginas onde constam a foto, verso com 

os dados pessoais e a(s) página(s) com registro de entrada e saída; ou 

• Carteira de Trabalho (digital) – dados pessoais e contratos de trabalho 

com registro de entrada e saída; ou 

• Carta de comprovação do empregador (em papel timbrado, descrevendo 

a atividade além do cargo), assinado pelo responsável; ou 

• Contrato Social da Empresa quando proprietário ou sócio (com data de 

entrada na sociedade, assinado e registrado em cartório); ou 

• Contrato de serviço entre o profissional e o cliente atendido (assinado com 

firma reconhecida e documentação complementar para evidenciar o 

serviço realizado). 

 

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! 

 

https://planejar.org.br/wp-content/uploads/2022/01/Modelo-Carta-do-Empregador-com-LGPD.docx


  

 

 

* Após a comprovação de todos os requisitos obrigatórios da Trilha de 

Certificação, disponibilizaremos o pagamento da primeira anuidade como 

profissional CFP® na opção “débitos” no menu da área logada. 


