
MANUAL PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL VALID E-CPF
(pelo celular)

Este manual tem como objetivo mostrar os detalhes para emitir o certificado digital
Valid gratuito para médicos.

1. Aproximadamente de 1 a 2 semanas, após realizar a solicitação do
certificado pelo portal médico, pelo CREMERO ou delegacia. Médico(a) irá
receber um e-mail da valid como a seguir: (obs: o e-mail irá para o mesmo
que estiver no cadastro do médico)

2. Abra o e-mail e clique em Iniciar Validação, veja a Seguir:



3. O navegador abrirá e mostrará o Termo de Titularidade de Pessoa Física.
Marque a opção “li e aceito” e clique em prosseguir.



4. Após a etapa 3, será necessário criar uma senha para a EMISSÃO do
certificado.

Insira a senha e a confirmação da mesma e clique em Continuar.

5. Com a senha criada, exibirá esta tela informando que o processo de
validação foi concluído com sucesso.



6. Exatamente após concluir a etapa 5, verifique sua caixa de entrada no e-mail,
constará um email para o processo de validação do certificado.

Anote o NÚMERO DO TICKET pois será necessário para a próxima
etapa.

Baixe o aplicativo Vidaas clicando nos hyperlinks.



7. Instale o aplicativo no seu celular e abra-o.

8. No aplicativo, clique em “Novo”, em seguida em “Emitir Novo e-CPF”



9. A seguinte tela irá aparecer, insira o número do ticket que consta no email, e
coloque a senha criada durante o processo de emissão do certificado.

campos preenchidos clique em “CONFIRMAR”



10. Confira seu email se está correto, caso esqueça a senha o email cadastrado
será utilizado para recuperação.

Caso o e-mail esteja correto clique em “CONCORDO” caso queira trocar,
clique em “TROCAL E-MAIL”



11. Agora crie uma senha para o seu Certificado Digital. Sempre que for assinar
com seu certificado terá que digitar esta senha.

CLIQUE EM PROSSEGUIR E PRONTO!

Sempre que for assinar algum documento, será necessário utilizar o celular para
escanear o QR CODE e digitar a senha.


