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O que é conta do Gov.br?

É uma identificação que comprova em meios
digitais que você é você. Com ela, você se
identifica com segurança na hora de acessar
serviços digitais. Ela é gratuita e está disponível
para todos os cidadãos brasileiros.

A conta gov.br pode ser utilizada para te identificar on-line
no acesso a vários serviços digitais.



Ao grau de segurança no processo de validação dos dados
do usuário ao criar a conta gov.br.
Aos tipos de serviços públicos digitais que podem ser
acessados;
As transações digitais que podem ser realizadas com a
conta gov.br. 

Os três níveis da conta gov.br refletem a forma como ela é
criada e diferenciam quanto:

Não se preocupe!

Essa conta tem três níveis de segurança e
acesso, fornecendo uma segurança compatível
com o grau de exigência, natureza e criticidade
dos dados e das informações pertinentes ao
serviço público solicitado.  

O que são os níveis da 
conta gov.br?

Formas de criação e nível de
confiabilidade: 



Como aumentar o nível 
da conta gov.br?

Pelo aplicativo:

Abra o aplicativo do seu celular e clique em 'Entrar com o
gov.br'. Em seguida, insira seu CPF e senha. 

Você pode aumentar o nível de confiabilidade
de sua conta pelo aplicativo ou pelo site,
ambos de forma rápida e segura!

O nível da sua conta
aparecerá na parte superior.

Clique em 'aumentar nível' para aumentar o nível da sua
conta.

https://www.gov.br/pt-br/apps/app-gov.br
https://acesso.gov.br/


Como aumentar o nível 
da conta gov.br?

Antes de selecionar a opção para aumentar o nível da conta,
você pode visualizar os requisitos e vantagens para a
validação em cada nível.

Ter CNH ou Conta em banco;
Sua conta se torna PRATA
quando você faz
reconhecimento facial e
identificamos a sua foto na
base da CNH ou quando você
faz login com um BANCO
CREDENCIADO.

Conta PRATA

O que você precisa?

Ter TÍTULO DE ELEITOR ou
CERTIFICADO DIGITAL;
Sua conta se torna OURO
quando você faz
reconhecimento facial e
identificamos a sua foto na
base da JUSTIÇA ELEITORAL ou
quando você faz login com SEU
CERTIFICADO DIGITAL.

Conta OURO

O que você precisa?

Clique em 'aumentar nível da conta', escolha a opção mais
adequada para você e siga as instruções.



Como aumentar o nível 
da conta gov.br?

Pelo site:

Acesse  o site gov.com insira seu CPF e senha e clique em
'Continuar'. Você será direcionado para sua área de
acesso onde aparecerá o nível atual da sua conta.

Em seguida, clique em 'Aumentar nível'

 Você pode aumentar o nível da sua conta escolhendo
a opção mais adequada para você. Clique em
'Aumentar nível' de acordo com a sua escolha.

https://acesso.gov.br/


Como aumentar o nível 
da conta gov.br?

Você pode aumentar o nível da sua
conta gov.br para OURO clicando em
uma das opões disponíveis.

Você pode aumentar o nível da sua
conta gov.br para PRATA clicando
em uma das opões disponíveis.

Escolha a opção mais adequada para você e siga as
instruções para aumentar o nível.



P a r a  m a i o r e s  i n f o r m a ç õ e s  p r o c u r e  a  S a l a  d o
E m p r e e n d e d o r  d e  C i a n o r t e

AUMENTE A
CONFIABILIDADE DE SUA

CONTA DO GOV! 
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