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Para solicitar a emissão do certificado digital,  acesso via Central de Segurança,

você deve acessar o link www.agcert.pr.gov.br .

Se você não possuir cadastro na Central de Segurança, siga os passos a partir da

opção “Ainda não sou cadastrado” e depois faça o seu login.

Tendo o cadastro na Central de Segurança, digite seu login e senha.

Após o login temos a seguinte tela:

http://www.agcert.pr.gov.br/


(A)  Solicitações  de  certificados  –  Você  poderá  ver  todas  as  informações  das

solicitações de certificados já feitas, sendo finalizadas ou não.

(B) Novo Certificado – Aqui você pode fazer uma nova solicitação de certificado

digital.

(C) Seu nome.

(D) Logout – Para sair do sistema, clique nesse botão.

Para fazer uma nova solicitação de certificado clique na opção “Novo Certificado”

(B). 

Preencha os dados faltantes, selecione a Instituição a qual você pertence, o tipo de

certificado  e  o  motivo  da  solicitação  (1º  certificado,  renovação,  perda/roubo,

bloqueio/extravio de senha).

Leia as instruções que estão à direita da tela (E), marque a box (F) e clique no

botão “Solicitar” (G).

Aparecerá a seguinte mensagem:



Nesse  momento,  você  receberá  um  e-mail  confirmando  a  solicitação  e  o

responsável pela instituição que você trabalha receberá a notificação da sua solicitação.

Sua tela inicial aparecerá da seguinte forma:

Após a aprovação da sua solicitação, você receberá outro e-mail comunicando que

pode fazer o agendamento para a emissão do certificado através do link que está no

nosso site (http://www.  certificadodigital  .pr.gov.br  ) no menu “Agendamento”.

http://www.certificadodigital.pr.gov.br/
http://www.certificadodigital.pr.gov.br/
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Ao acessar, o pedido estará com o botão “Agendar” disponível.

Escolha o local onde deseja comparecer para fazer o certificado (H). Depois de

escolher o local, o campo de data será disponibilizado para escolha (I) e depois o horário

(J). Selecione o horário e clique em “Agendar”. 



O número que aparece ao lado de cada horário representa a quantidade de vagas

disponíveis para atendimento daquele horário. 

Clique em “OK”.



Na  próxima  tela  aparecerão  as  informações  sobre  o  seu  agendamento  e  os

documentos necessários para você levar no dia do atendimento. Você pode optar por

imprimir, clicando no botão “Imprimir”, ou clicar em “OK” para finalizar o agendamento.

Nesse momento você receberá um e-mail com todas as informações sobre o seu

agendamento.

Na sua tela inicial são mostrados os dados do seu agendamento.

Caso você não possa comparecer no dia previamente agendado, solicitamos que

faça o reagendamento clicando no botão “Reagendar” (K). O processo para reagendar é

o mesmo você fez para agendar. 



Após o seu comparecimento para a realização da emissão do certificado, e estando

tudo dentro do previsto com a sua documentação e emissão, sua tela ficará da seguinte

forma:

Caso  tenha  acontecido  algum  problema  com  a  sua  documentação  ou  com  o

sistema e não tenha sido possível no dia agendado fazer a emissão do certificado, sua

tela aparecerá com a opção de reagendamento e com o problema descrito ao lado.

Aqui, também, você poderá fazer o reagendamento para uma nova data.

Qualquer  dúvida,  entre  em contato  com Central  de  Atendimento  ao Cliente  no

telefone 41 – 3200 – 5994.


