
1.3.3. TERMO ASSINADO COM ASSINADOR DIGITAL DO GOVERNO FEDERAL 

 

Para entrega do Termo com assinador Digital do Governo Federal é necessário 
realizar o cadastro de conta gov.br. 

1.3.3.1 Cadastro de Conta Gov.br 

• Leia com atenção a Página de orientações sobre o Assinador Gov.br 
acessando este link.  

• Para assinar o Termo é preciso primeiro ter sua Conta Gov.br do tipo 
Verificada/Prata ou Comprovada/Ouro.  

• Se ainda não tiver sua Conta Gov.br, acesse www.gov.br. No canto superior 
direito, clique em “Entrar”. 

 

 

 

 

• Insira seu CPF para criar uma conta. 

 

 

 
 

https://www.gov.br/governodigital/pt-br/conta-gov-br/conta-gov-br/
https://www.gov.br/pt-br


 

• Para que o Assinador Digital funcione é necessário que a Conta Gov.br seja 
do tipo Verificada/Prata ou Comprovada/Ouro. Apenas o Cadastro com o 
Número do CPF (conta Básica/Bronze) não dará a confiabilidade necessária 
para utilização do Assinador. Para verificar se sua conta é Comprovada ou 
Verificada, após o login, clique na seta ao lado do seu nome (canto superior 
direito).  

 

 
 

 

• Em seguida será informado o nível de sua conta. Geralmente, o primeiro nível 
é “Conta Básica”. No exemplo abaixo, o nível da conta é do tipo 
Comprovada/Ouro: 

 

 
 

• Caso sua conta seja do tipo “Básica”, será apresentada uma lista de opções 
para adquirir novas confiabilidades do Gov.br. Escolha uma opção para que 
sua conta seja do tipo “Verificada” ou “Comprovada”. 

 

1.3.3.2 Usando o assinador 

 

• Tendo sua conta Gov.Br e sendo essa já do tipo Verificada ou Comprovada, 
acesse o endereço GOV.BR — Português (Brasil) (www.gov.br) e faça seu 
login com as credenciais criadas no portal Gov.br. 

• Clique na seta ao lado do seu nome para abrir as opções de Menu. 
 

https://www.gov.br/pt-br


 
 

• Acesse o menu “Assinar documentos digitalmente” 

 

 
 

• O sistema direcionará para a tela de assinatura de documentos, conforme 
abaixo: 

 
 

 

 

• Siga os passos, começando pela opção 1 “Escolher arquivo”: 



 

• Após o documento ser carregado, clique em “Avançar”. 
 

 
 

• Verifique se a área de assinatura não escondeu alguma informação 
importante do documento. Caso esteja tudo correto, clique em “Assinar” e 
siga as instruções do Assinador. 

 



 
• O documento recebe um carimbo com os dados de quem o assinou, data e 

horário da assinatura. Verifique se o carimbo indicativo da assinatura ficou 
bem-posicionado, sem sobrepor nenhum texto. 

• Após o documento ser assinado ele não poderá ser modificado. 

• Caso precise modificar, será necessário repetir os passos acima, 
preenchendo o PDF do Termo original, salvar no seu computador e assiná-lo 
no assinador. 

• Estando tudo conforme o esperado no PDF apresentado, clique na opção 
“Baixar”  

 

 
• Para verificar se a assinatura está correta acesse o Verificador de Assinaturas 

do ITI (Instituto Nacional de Tecnologia da Informação). Após a abertura do 
Verificador, clique em “Selecionar Assinatura” e escolha documento que 
contém o Termo de Declaração de Concordância e Veracidade devidamente 
assinado pelo Gov.br (baixado no item anterior). Após a seleção do arquivo, 
clique em “Verificar Conformidade”.  Será emitido um relatório conforme 
abaixo, indicando que o arquivo de assinatura está aprovado: 

 

https://verificador.iti.gov.br/
https://verificador.iti.gov.br/


 
 

• Envie o Termo assinado digitalmente juntamente com cópias digitais de RG e 
CPF ou de outro documento de identidade, no qual conste o CPF (dispensada 
a autenticação nos termos do art. 9º do Decreto nº 9.094, de 17 de julho de 
2017) para o e-mail sei@susep.gov.br, com o assunto “Solicitação de 
Cadastro de Usuário Externo no SEI”. 

 
 

mailto:sei@susep.gov.br

