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Primeiramente  você  receberá  um  e-mail  para  emissão  do  certificado  digital  A1  com  oremetente: “Prodemge” <prodemgecertificadora@prodemge.gov.br>. Este irá conter todasas informações necessárias para a instalação correta do seu Certificado A1. Seguindo os passos:No 1º passo especifica os requisitos mínimos para a instalação.Já o 2° passo pede para que seja feita a instalção de um aplicativo, diretamente do site daProdemge, para que seja feita a emissão.  Logo abaixo você visualizará o código de emissão que será utilizado posteriormente. 

mailto:prodemgecertificadora@prodemge.gov.br


Seguindo os passos, agora entre no site, preferencialmente utilize o navegador Google Chrome, e baixe o instalador Prodemge:https://wwws.prodemge.gov.br/suporte/instalacao-certificado-a1Atenção, não utilize o Navegador Mozilla Firefox.

https://wwws.prodemge.gov.br/suporte/instalacao-certificado-a1


Ao entrar no site, clique em Instalador Prodemge para a instalação do seu certificado. Atenção: Para a instalação é necessário acesso ao computador com perfil de administrador 
Baixe e instale o instalador do Certificado.



Após o download, abrirá a tela para a instalação. Nesse momento é solicitado o login doADMIN.
Abrirá a tela de instalação.



Após esta etapa, no 1º Passo clique em “Instalar o Utilitário de Configuração Prodemge”.Após baixá-lo, instale.Aparecerá esta tela na hora da instalação.



Agora, escolha seu sistema operacional e baixe o arquivo das cadeias do seu certificado. 
Instale as cadeias.



Ao executar o arquivo das cadeias foi solicitada novamente a senha ADMIN.Aparecerá esta tela na instalação.Agora, no site, vá ao 4º Passo, entre em “Emissão do certificado A1 – SGAR”.Ou clique no link:  sgar.ac.prodemge.gov.br/moduloar-frontend/certificadoemissao/ Para este último passo, siga as instruções a seguir:

http://sgar.ac.prodemge.gov.br/moduloar-frontend/certificadoemissao/?pedido=P00000003674


Obs: Antes de seguir o procedimento abaixo, é necessário o download e instalação do instalador Prodemge que se encontra no site:https://wwws.prodemge.gov.br/suporte/instalacao-certificado-a11 - Será enviado um e-mail com um link para a emissão do Certificado A1. Acesse esse link para a emissão do Certificado.

https://wwws.prodemge.gov.br/suporte/instalacao-certificado-a1


3 - Confirme todos os dados exibidos e clique em Emitir Certificado.    4 - Após clicar em Emitir Certificado, o processo de emissão do certificado inicia.         



5 - Crie e confirme a senha (PIN) de seu certificado, em seguida clique em OK.    6 - Selecione o local no computador que será salvo o certificado.        



7 - Em seguida será exibido os dados do certificado confirmando a emissão.   Após a emissão do certificado A1, recomendamos que seja feito um backup (cópia) do certificado emitido. Link Manual de backup - https://wwws.prodemge.gov.br/manuais-de-instalacao-do-certificado-digital-a1 


