Tutorial de Assinatura digital
 Instalação do Adobe Reader DC:
OBS.: Caso você não possua o programa a seguir, você precisa baixá
baixá-lo.
lo. Caso possua, vá para
a página XX para prosseguir com a assinatura digital de sua documentação
documentação.
Primeiramente, baixe o programa ADOBE PFD READER DC pelo seu navegador. Para isso,
pesquise no Google pelo termo ““Adobe Reader DC”” e entre no resultado destacado abaixo:

Você será redirecionado para a página do programa, onde poderá realizar o Download do
mesmo. Lembre-se
se de desmarcar as caixas relacionadas ás ofertas opcionais

Após desmarcar, selecione a opção “Fazer download do Acrobat Reader” e aguarde o
Download do programa.

Nesta página, clique no arquivo baixado ou abra a pasta de download, localize o arquivo do
Adobe e dê um duplo clique sobre ele:

*Arquivo baixado

Agora irá começar o processo de instalação do ADOBE READER DC. Aguarde a conclusão da
instalação, onde irá aparecer a seguinte tela e clique em ‘Concluir’

Pronto. O programa foi instalado. Agora iremos seguir para a assinatura digital da
documentação.

 Assinatura Digital:
O próximo passo será abrir o arquivo da documentação em PDF. Conecte ao computador o seu
certificado digital. Feito isso, p
procure em seu computador pelo arquivo a ser assinado,
assinado dê um
clique com o botão direito sobre ele e selecione ‘Abrir com o Adobe Acrobat Reader DC’:
DC’

Quando o arquivo for aberto, clique na aba ‘Ferramentas’ e em ‘Certificados’:

Agora clique em ‘Assinar Digitalmente’:
gitalmente’:

Irá aparecer um pequeno tutorial de como realizar a assinatura digital. Leia o conteúdo com
atenção e clique em ‘OK’:

Faça conforme foi dito no tutorial anterior de acordo com o tamanho e local onde você quer
que fique sua assinatura:

Agora clique em continuar.

OBS.: Caso não apareça essa tela, seu certificado não foi reconhecido pelo programa. Retireo e coloque novamente e, caso ainda não dê certo, peça ajuda ao seu suporte de Informática

Agora
ora você irá confirmar a assinatura. Caso estejam corretas as informações, clique em
‘Bloquear o documento depois de assinar’ caso não esteja faltando mais nenhuma
assinatura de outras pessoas e em seguida, clique em ‘Assinar’:

Logo após Assinar o Documento, será aberta a tela para Salvá-lo. Renomeie adicionando ao
nome o termo “-Assinado”,
Assinado”, para facilitar a identificação. Ex.: ‘’Modelo de estatuto-Assinado”.
estatuto
Salve o documento no local que desejar
desejar.

Agora digite com atenção a senha do seu certificado e pressione ‘OK’

Pronto! Seu documento foi assinado digitalmente.

