
Manual – Emissão de Certificado A3

OBRIGADO POR TER ESCOLHIDO A

SP CERTIFICADO DIGITAL



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 A3”e em

seguida, no menu lateral direito,

escolha a opção“Emitir certificado

digital A3”.

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



Se você não possui outros

certificados digitais instalados na

mídia ou se os certificados instalados

já estiverem vencidos, clique na

opção ”Inicializar e formatar a

mídia (Cartão ou Token)”.

7º PASSO
FORMA DE GRAVAÇÃO – OPÇÃO 1

Nota: Aconselhamos a formatação da midia

para que não ocorra problemas no acesso a

sites onde este tipo de autenticação é exigida.

Entretanto é de suma importância que tenha

plena certeza das condições acima pois não nos

responsabilizados por exclusões indevidas



Se você possui outros certificados

digitais instalados na mídia em que

está realizando a nova emissão,

clique na opção ”Adicionar um

novo certificado a mídia existente”.

7º PASSO
FORMA DE GRAVAÇÃO – OPÇÃO 2



Escolha uma senha PIN e outra PUK. Ambas precisam conter no mínimo 4

caracteres. Lembre-se de anotá-las, pois as mesmas são IRRECUPERÁVEIS.

8º PASSO
DEFINIÇÃO DAS SENHAS PIN E PUK



Nessa etapa, o seu Certificado será

instalado na mídia. Aguarde o

processo de instalação até o fim.

9º PASSO
EMISSÃO DO CERTIFICADO - INSTALAÇÃO



Nesse passo, você assinará o Termo

de Titularidade e Responsabilidade

de Certificado Digital.

10º PASSO
TERMO DE TITULARIDADE E RESPONSABILIDADE



Pronto!!! O seu certificado foi

emitido com sucesso!

11º PASSO
FINALIZAÇÃO



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


