
Emissão de Certi�cado



O processo de emissão do certi�cado se inicia ao receber o e-mail informando 
sobre a disponibilidade do mesmo. Clique sobre o botão Emitir Certi�cado no 
corpo do e-mail. Recomendamos utilizar o navegador Google Chrome.

Recomendamos que o processo de Emissão do Certi�cado seja realizado no 
computador, pois ao �nal deste procedimento é gerado um arquivo que 
pode ser utilizado para exportação do certi�cado para outros computadores 
e celulares. 
Este arquivo é gerado uma única vez e somente por computador.

O usuário que desejar utilizar o certi�cado no celular deverá primeiramente 
realizar o procedimento deste manual. Logo após poderá ser feita a 
exportação do certi�cado para o celular seguindo os procedimentos do 
manual de Exportação de Certi�cado. 
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Clique em Começar para iniciar o processo de emissão do certi�cado.2

3 É necessário adicionar a extensão Web PKI no Chrome, para isso clique em 
Adicionar ao Google Chrome.



Em seguida clique em Usar no Chrome.4

5 Depois em Adicionar Extensão.



Será feito o download do programa Web PKI em seu computador. 
Dê um duplo clique no arquivo que foi baixado para iniciar o processo 
de instalação.
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7 Concorde com os Termos de Contrato de Licença e clique em Instalar.



Ao �nal da Instalação clique em Concluir.8

9 Você será direcionado novamente para o navegador. 
Clique novamente em Começar.



Veri�que se todos os dados estão corretos e clique em Con�rmar.

Caso os dados não estejam corretos, pare o procedimento de Criação do 
Certi�cado e entre em contato com o CAA para correção dos dados.
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11 Selecione Continuar no Computador.



Escolha Software para o dispositivo de armazenamento.
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Será enviado um código SMS para o celular cadastrado. 
Informe o código e clique em Veri�car.



Marque a opção de Salvar Cópia de Segurança e clique em Emitir Certi�cado.

De�na uma senha para utilização do certi�cado e clique em OK. 
É importante lembrar a senha que será de�nida. Ela será necessária para 
realizar a instalação deste certi�cado em outros computadores e celulares. 
Não é possível recuperar a senha. 
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Salve o certi�cado (arquivo *.pfx) em um local seguro e faça backup em e-mail, 
drives, etc. Este arquivo é importante para caso seja necessário a instalação 
e/ou exportação deste certi�cado novamente. Sem ele não é possível realizar 
uma nova instalação, pois este arquivo é gerado apenas uma única vez.

Seu certi�cado foi gerado. 
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Clique novamente em Avançar.
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Agora é preciso de�nir uma senha para a assinatura dos documentos. 
Para isso, dê um duplo clique no arquivo .PFX que você acabou de salvar.

Em local do repositório, selecione Usuário Atual e clique em Avançar.19



Digite a senha cadastrada durante o processo de criação do certi�cado e 
marque as três caixas em Opções de Importação. Clique em Avançar.

Digite a senha cadastrada durante o processo de criação do certi�cado e 
marque as três caixas em Opções de Importação. Clique em Avançar.
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Clique em Concluir.
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Marque a primeira opção e clique em Avançar.



Clique em De�nir Nível de Segurança.

Altere o nível de segurança para Alto e clique em Avançar.
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Clique em Ok.
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Crie uma senha para a Assinatura dos Documentos e clique em Concluir. 
Todo documento que precisar ser assinado esta senha será solicitada.



29 Pronto! O certi�cado foi importado para o seu computador.


