Guia Rápido do Usuário - Assinatura Digital

Objetivo
O objetivo deste documento é orientar como o usuário deve usar a nova versão do
Sistema de Assinatura Digital que permite a assinatura individual e/ou em lote dos
documentos, utilizando apenas um certificado digital e-CPF padrão ICP Brasil válido.

Funcionalidades:
Verificação das seguintes funcionalidades pelos usuários:


Configuração das preferências do usuário (dados gerais e configurações de
emails);



Pesquisar documentos;



Assinar documentos individualmente ou em lote;



Baixar documentos;



Gerar relatórios (visualização em tela e exportação em xlsx e/ou PDF);



Verificar as assinaturas realizadas (usando o código da última página).

Signatários e/ou Representantes
Os signatários ou representantes deverão assinar este documento, no prazo estipulado,
realizando os seguintes procedimentos:

- Acessar o endereço: https://portaldeassinaturas.ccee.org.br (preferencialmente no
navegador chrome, mas também é compatível com o Internet Explorer e Mozilla Firefox);

- Clicar em acessar minha conta (caso apareça à mensagem de atualização do JAVA
clicar na caixa executar esta vez, o portal não possui restrição de versão do JAVA 7);

- Escolha o certificado digital (caso seu certificado seja o tipo A3 – cartão com leitora, já
deverá estar inserido e conectado na máquina);

- Clicar em “Acessar”;

- Aparecerá um poup-up para o usuário inserir a senha (PIN) do certificado digital;

- Em “Meus Documentos” o usuário deve escolher no combo “Lista de:” Pessoal, em
seguida irá realizar um filtro, selecionando “Somente aguardando minha assinatura”;

- Clicar no botão “Assinar”;

- Escolha o certificado digital e-CPF válido;

- Clicar em “Iniciar”;

- Para alterações nas configurações pessoais o usuário deverá em acessar “Minha
Página”, “Configurar Preferências”;

- Para o usuário gerar relatórios acessar “Meus Documentos”, “Faça Mais”, “Gerar
Relatórios” (o usuário terá a opção de escolher visualização em tela ou exportação em
três formatos);

Visualizadores

O acesso dos usuários com perfil de visualizador é realizado por meio de email e senha,
realizando os seguintes procedimentos:

- Acessar o endereço: https://portaldeassinaturas.ccee.org.br (preferencialmente no
navegador chrome, mas também é compatível com o Internet Explorer e Mozilla Firefox);

- Clicar em acessar minha conta (caso apareça à mensagem de atualização do JAVA
clicar na caixa executar esta vez, o portal não possui restrição de versão do JAVA 7);

- Clicar em “Acessar com senha”;

- Clicar na interrogação (esqueci minha senha);

- Inserir o email do usuário que está cadastrado no Auto Cadastro (site CCEE);

- O usuário receberá uma senha alfanumérica de 8 dígitos que deve ser usada para
realização do acesso ao sistema;

- Para alteração da senha, em configurações pessoais o usuário deverá acessar “Minha
Página”, “Configurar Preferências”, “ Alterar Senha”;

Limpar o cache do navegador e do java
Algumas vezes o usuário pode ter problemas para rodar o portal de assinaturas. Na
maioria das vezes a limpeza dos temporários do navegador e do java já resolvem esses
problemas.
Step-by-step guide
Internet Explorer
1. Clique em Ferramentas na barra de menus do Internet Explorer (caso ela não
esteja visível, aperta a tecla Alt);
2. Clique em Opções da Internet;
3. Clique na guia Geral;
4. Clique no botão Excluir na seção Histórico de Navegação;
5. Selecione todas as opções e clique em excluir.
Firefox
1. Clique em Editar na barra de menus do Firefox;
2. Clique em Preferências no menu Editar;
3. Expanda o menu Avançado clicando no sinal de adição;
4. Clique em Cache;
5. Clique no botão Limpar cache;
Chrome
1. Clique no ícone com três linhas na barra de ferramentas do navegador, no canto
superior direito;
2. Selecione Histórico;
3. Clique em Limpar dados de navegação;
4. Na caixa de diálogo exibida, marque as caixas de seleção dos tipos de
informações que deseja remover;

5. Use o menu na parte superior para selecionar a quantidade de dados que deseja
excluir. Selecione o início do tempo para excluir tudo;
6. Clique em Limpar dados de navegação;

Limpeza do cache do Java
1. Acesse o console do Java no painel de controle do Windows;
2. Na guia Geral, clique no botão Definições, na seção Arquivos Temporários na
Internet;
3. Clique no botão Deletar Arquivos;
4. Marque as 3 opções e clique em ok.

