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Coordenadoria de Integração Escola-Comunidade (CIEC) 

Campus Avançado Três Corações 

 

TUTORIAL PARA ASSINATURA DIGITAL EM DOCUMENTOS EM PDF/A 

Orientação 01:  

- O documento a ser assinado deve estar no formato PDF/A , que é o formato adotado oficialmente pelo 

IFSuldeminas. O PDF/A é um formato próprio para documentos que serão arquivados por longos 

períodos e que não permite nenhum tipo de edição; 

- No caso dos documentos produzidos pela CIEC, todos já encontram no formado PDF/A (utilizamos o 

programa AvePDF para transformar PDF em PDF/A).  

 

Orientação 02:  

- Para assinar o documento com assinatura digital, abrir o documento no formato PDF/A, em um 

programa próprio para assinatura digital em documentos PDF tipo Small PDF   

(https://smallpdf.com/pt/assinar-pdf  ), on-line na Internet, ou Acrobat Reader DC, baixado no PC ou 

smartphone ou o “Assinador ITBI” do Portal de Assinaturas do Governo Federal (gov.br) 

(https://sso.acesso.gov.br/login?client_id=assinador.iti.br&authorization_id=1783630094b ), on-line 

pela Internet; 

- Para assinar o documento, você pode “assinar” no campo próprio a sua assinatura ou carregar um 

arquivo que tenha a sua assinatura. 

- Nós da CIEC, indicamos o Small PDF, pois é o mais simples e mais fácil de ser utilizado. Você pode 

assinar on-line, sem ter a necessidade de baixar o programa no computador e é mais rápido do que o 

Assinador ITBI do gov.br . 

- A seguir, veja um exemplo de assinatura digital do documento, usando o Small PDF. 

 

ASSINANDO DIGITALMENTE O DOCUMENTO PELO SMALL PDF: 

- Para assinar digitalmente, abra o documento no SmallPDF on-line:   

https://smallpdf.com/pt/assinar-pdf 

- Insira o arquivo em PDF/A que pretende assinar, clicando em “Escolher arquivo” 

https://smallpdf.com/pt/assinar-pdf
https://sso.acesso.gov.br/login?client_id=assinador.iti.br&authorization_id=1783630094b
https://smallpdf.com/pt/assinar-pdf
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- Clicar em “Criar uma Assinatura”, do lado direito: 
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- Assinar, na opção “Assinar” ou baixar um arquivo já contendo sua assinatura, na opção “Fazer 

upload”; 

  Na opção “Assinar”, você assina o documento na hora, escrevendo sua assinatura; 

  Na opção “Fazer Upload”, você pode carregar um arquivo contendo sua assinatura. Você pode 

criar uma assinatura e salvá-la no seu dispositivo ou fotografar sua assinatura (assinada em um 

papel) e baixar o arquivo em seu dispositivo e depois fazer o Upload no Small PDF; 

- No exemplo a seguir, foi feito o Upload (carregamento) de um arquivo contendo uma assinatura: 

 

 

 

- Arraste a assinatura e solte nos lugares desejados no documento; 

- Clicar em “Finalizar e Assinar”, do lado direito inferior: 
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- Clicar em “Salve”, do lado direito acima, salvando o arquivo em seu dispositivo (PC ou Smartphone): 

 

 

 


