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1. Não será necessário fazer nenhuma instalação, execute o arquivo "assinador.jar" e o 
assinador está pronto para ser utilizado.

2. Com o assinador na tela, no canto superior esquerdo haverá algumas opções:

2.1. Assinar apenas 1 documento selecionado a localização da Assinatura, ou:

2.2 Assinar vários documento, com o posicionamento da assinatura no rodapé da última 
página do arquivo.



Assinando Apenas 1 documento

3. No menu indicado, clique no primeiro botão para selecionar o arquivo a ser Assinado.

4. Uma tela para a seleção do arquivo sera aberta, selecione o LOCAL do arquivo a ser 
assinado.

5. Selecione o ARQUIVO a ser assinado;



6. O arquivo será aberto na tela do assinador, neste momento deve-se marcar o local 
onde será inserida a assinatura clicando e arrastando o Mouse. Clique em "Assinar"



7. Na janela aberta deve-se indicar o caminho onde o arquivo assinado será salvo. Clique 
em "Salvar".

8. Em seguida será solicitada a senha do seu Certificado.

9. Aparecerá uma mensagem de conclusão e sugestão de abertura do documento 
assinado.
Caso queira visualizar clique em “SIM” ou “NÃO” para continuar.



Assinando Apenas documentos em lote

10. No menu superior esquerdo clique no segundo botão para selecionar os arquivos a 
serem assinados.



11. Na outra janela, clique no botão "+" Selecionando os arquivos a serem assinados em 
LOTE; 

12. Procure a pasta onde estão os arquivos a serem assinados em LOTE.



13. Para selecionar vários arquivos, mantenha pressionado o Botão CTRL do teclado e 
clique em cada arquivo a ser adicionado a lista para ser assinado; Clique em Adicionar 
documentos.

14. Será exibida a lista do documentos selecionados. Para selecionar o local onde serão 
gravados os arquivos assinados, clique no ícone (..);



15. Escolha a pasta onde serão salvos os arquivos assinados e clique em "Selecionar 
diretório".
OBS: Os arquivos assinados aparecerão como: NOMEDOARQUIVOassinado.
    

 

16. Neste momento será solicitada a senha do seu certificado, insira-a e clique "OK". 

17.  Aparecerá uma mensagem de conclusão e a sugestão de abertura da pasta dos 
documentos assinados.
Caso queira visualizar clique em “SIM” ou “NÃO” para continuar.


