Assinatura com
certiﬁcado
digital

O processo.rio conta agora com a possibilidade de
assinatura de documento por certiﬁcado digital. O
procedimento pode ser feito no próprio sistema ou em
um site que produz assinaturas digitais no padrão da
assinatura digital ICP-Brasil com Referência Básica (ADRB), aplicável a diversos sistemas conectados
simultaneamente. É compatível apenas com o navegador
Chrome, através da instalação de uma Chrome Extension.
O que é uma assinatura digital ICP Brasil - É uma
assinatura eletrônica qualiﬁcada, que confere o nível
máximo de qualiﬁcação. E tem como características
principais:
Ÿ

estar associada inequivocamente a um par de chaves
criptográﬁcas que permita identiﬁcar o signatário;

Ÿ

ser produzida por dispositivo seguro de criação de
assinatura;

Ÿ

estar vinculada ao documento eletrônico que diz
respeito, de tal modo que qualquer alteração
subsequente neste seja plenamente detectável; e

Ÿ

estar baseada em um certiﬁcado ICPBrasil, válido à
época da sua aposição.
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Qual a diferença entre a assinatura interna do
processo.rio e a realizada com certiﬁcados ICP-Brasil As duas assinaturas são válidas, digitais e seguras. Porém,
as chaves emitidas pela ICP-Brasil geram um maior nível
de qualiﬁcação. Desta forma, esta assinatura tem um
efeito de aceitação mais abrangente.
Procedimento de instalação - Se a instalação for
realizada em uma estação de trabalho da Prefeitura da
Cidade do Rio de Janeiro, procurar o suporte local de sua
unidade, pelo telefone da IPLANRIO 2599-4747 ou pelo
site https://iplanpresente.prefeitura.rio/.
Se a instalação for realizada em uma estação pessoal, siga o
roteiro em: https://assijus.processo.rio/assijus/#/instalacao
Como usar - acesse
https://assijus.processo.rio/assijus/#/utilizacao
Como assinar no processo.rio
Ÿ

após criar o documento, clicar no botão assinar na barra
superior do sistema;

Ÿ

selecionar certiﬁcado digital ao lado do botão assinar,
situado na parte inferior da tela (em Conﬁrme os dados
do documento)
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Como assinar com meu telefone celular - Basta instalar
o app assijus em sua loja de aplicativos
Como usar em MAC OS - Basta seguir o roteiro de
instalação no site.
https://assijus.processo.rio/assijus/#/instalacao
Referências
https://esaj.tjce.jus.br/WebHelp/id_perguntas_frequente
s_certiﬁcado_digital.htm
https://wwws.prodemge.gov.br/images/phocadownload
/manual_per_pfe.pdf
https://www.gov.br/iti/ptbr/assuntos/legislacao/resolucoes/Resoluo177Dec10139E
tapa2DOC05_assinada.pdf
https://www.gov.br/iti/ptbr/assuntos/repositorio/assinatura-digital-comreferencia-basica-ad-rb
https://github.com/assijus/assijus
http://www.iti.gov.br/images/repositorio/consultapublica/encerradas/DOC-ICP-15Assinaturas_digitais_na_ICP-Brasil.pdf
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acesse

acesso.processo.rio

clique para acessar

