
Descrição da melhoria 

Foi implementado o processo de assinatura digital de documentos no módulo ‘Ética e Disciplina’ 

baseado na funcionalidade do módulo ‘Secretaria’, onde é possível assinar digitalmente múltiplos 

documentos. 

  

Modelo de Documento 

Caminho: Segurança >> Modelos de Documentos Automáticos >> Modelos >> Tela Modelos de 

Documento >> Geral: 

 
  

• Configurar o modelo de documento, para que o processo de assinatura digital do 

documento ocorra corretamente: 

  

o Tipo de geração: PDF(COM assinatura digital). 

o Assinatura Digital >> Certificado: Relator. 

 
  

Trâmites 

Caminho: Ética e Disciplina >> Tipos de trâmites >> Tela Tipos de Andamento: 

 
  

• Configurar o Tipo de Trâmite que será utilizado no processo para realizar o processo de 

assinatura digital: 

  



o Exige Instância no Processo: Marcar 

o Modelo de documento: Adicionar o modelo configurado no ‘Modelos de documento’. 

o Assinar Múltiplos Documentos: Marcar. 

o Permite designação de membro: Marcar. 

 
o Permite também, a configuração do processo de ‘Designação automática’ de membros. 

 
  

Processo de Assinatura Digital 

Caminho: Ética e Disciplina >> Processos >> Processos >> Funções >> Registrar ações no 

processo: 

 
  



• Para realizar o processo de assinatura digital, na tela Registrar ações no processo, é 

necessário informar os campos: 

  

o Trâmite: Informar o Trâmite que foi criado. 

o Tipo designação: Informar o tipo de designação. 

o Instância: Informar a instância. 

o Membro designado: Informar o membro designado. 

 
OBS: Caso o tipo de trâmite esteja configurado para designação de membros ‘Automática’, será 

necessário informar apenas os campos: Trâmite e Tipo designação.  O sistema definirá 

automaticamente a instância e o membro designado.  

 
  

• Selecionar os processos para os quais se deseja realizar a geração do trâmite: 

 
  

• Gerar para selecionados/Gerar para todos: 



 
  

• Abre a tela onde deve ser selecionado o certificado e Assinar: 

 
  

• Apresenta a mensagem que o processo foi concluído: 



 
  

• Caso o processo não possua instância informada, será apresentada uma mensagem 

informando, quais processos não foram gerados os trâmites e que para os demais os 

trâmites foram gerados. 

 



  

• Para os processos em que os trâmites foram gerados, será gerado o registro nos Trâmites 

Processuais e os documentos serão anexados aos seus respectivos processos, na 

Coleção Documentos GED: 

 

 
  

• Os documentos também serão anexados ao Módulo GED >> Consulta Documentos, onde 

poderão ser consultados e estarão registradas as assinaturas digitais: 

 

 



 
  

• Documentos assinados possuem a extensão de arquivo ".pdf.p7s": 

 
  

• Exemplo de um documento com assinatura digital: 

 
  

 


