
OBRIGADO POR TER ESCOLHIDO A

SP CERTIFICADO DIGITAL

Manual – Emissão de Certificado A1



Faça o download do Gerenciador de Certificados DigitalSign através do link:

1º PASSO
DOWNLOAD

https://spcertificadodigital.com.br/repositorio/downloads/Gerenciador-DigitalSign.exe

Nota: Este aplicativo é responsável pela emissão de seu certificado digital e está

disponível apenas para sistemas operacionais Windows nas versões 7, 8 e 10.

https://spcertificadodigital.com.br/repositorio/downloads/Gerenciador-DigitalSign.exe


Assim que o aplicativo“Gerenciador de Certificados DigitalSign”for instalado na área

de trabalho, dê um duplo clique para abrir o aplicativo.

2º PASSO
GERENCIADOR DE CERTIFICADOS DIGITALSIGN



Assim que abrir o“Gerenciador de

Certificados DigitalSign”selecione

a opção“Certificados A1”e em

seguida, no menu lateral direito,

escolha a opção“Emitir certificado

digital A1”.

3º PASSO
ESCOLHA DA MÍDIA DIGITAL



Após a emissão do seu certificado,

você recebeu um e-mail contendo

algumas informações como ID do

Pedido e Senha de Emissão.

Esses dados serão usados no

próximo passo.

4º PASSO
DADOS ENVIADOS VIA E-MAIL



Agora, preencha os campos com

os dados enviados para você, por

e-mail.

Nota: É importante lembrar que

a“SENHA DE GERENCIAMENTO”

foi definida por você, no momento

da compra do certificado.

5º PASSO
PREENCHIMENTO DOS DADOS



Verifique se todas as informações

apresentadas estão corretas e em

seguida, clique em “Prosseguir”.

6º PASSO
CONFIRMAÇÃO DOS DADOS



Nesse passo, você assinará o Termo

de Titularidade e Responsabilidade

de Certificado Digital.

7º PASSO
TERMO DE TITULARIDADE E RESPONSABILIDADE



Após a assinatura do Termo de

Titularidade o seu Certificado será

instalado na máquina. Aguarde o

processo de instalação até o fim.

8º PASSO
EMISSÃO DO CERTIFICADO - INSTALAÇÃO



Nessa etapa, você poderá fazer a

cópia de segurança do seu

certificado, clicando em “Efetuar

Cópia de Segurança”.

9º PASSO
CÓPIA DE SEGURANÇA



Escolha o formato da cópia de

segurança do seu certificado.

Nota: Recomendamos que realize a

sua cópia de segurança no formato

PKCS#12.

10º PASSO
FORMATO DO ARQUIVO DA CÓPIA DE SEGURANÇA



Escolha a senha da cópia de

segurança do seu certificado e

lembre-se de anotá-la, pois a

mesma é IRRECUPERÁVEL.

11º PASSO
SENHA DA CÓPIA DE SEGURANÇA



Escolha o local onde deseja salvar a

cópia de segurança do seu

certificado.

12º PASSO
LOCAL DE ARMAZENAMENTO DO ARQUIVO



Defina o local e o nome do arquivo

do certificado.

Pronto!!! Cópia de Segurança

realizada com sucesso!

13º PASSO
NOME DO ARQUIVO



O processo de emissão é único e não poderá ser efetuado novamente.
A SP Certificado Digital não mantém a guarda das senhas PIN e PUK de seu 
certificado digital, dessa forma, não é possível a sua recuperação. Em caso 

de dúvidas, entre em contato.

PARABÉNS!!!
O seu Certificado Digital foi emitido


