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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: 



O que são os níveis da conta gov.br?

BRONZE

Login único para acessar serviços digitais
menos sensíveis;
Acesso parcial às funcionalidades do
aplicativo gov.br;
Conta com nível básico de segurança,
com acesso a poucos serviços digitais.

PRATA

Login único para um grande número de
serviços digitais;
Acesso completo a todas as
funcionalidades do aplicativo gov.br;
Conta com nível alto de segurança, com
acesso a serviços que exigem
reconhecimento facial ou acesso a bancos
credenciados.

Login único para qualquer serviço digital,
sem restrição de acesso;
Acesso completo a todas as
funcionalidades do aplicativo gov.br;
Conta com nível máximo de segurança,
principalmente para serviços mais
sensíveis.

OURO

Quanto maior a segurança da validação dos dados do
usuário, maior o nível da conta e os acessos possíveis.



Como criar uma conta no Gov?

Cadastro por meio do
Aplicativo gov.br

Cadastro por meio dos
Bancos Credenciados 

Você pode criar sua conta pelo
aplicativo ou pelo site, ambos de
forma rápida e segura!

O aplicativo Gov.br está disponível para Android e iPhone
(iOS). Se você tiver CNH ou biometria facial na Justiça
Eleitoral, você fará o reconhecimento facial e se der tudo
certo, sua conta terá selo Prata ou ouro.

Criando sua conta pelo site, você poderá optar por criar sua
conta utilizando brancos credenciados ou utilizando
informações básicas do cidadão, obtendo selo prata ou
bronze, respectivamente. 

Cadastro com as
informações básicas
do cidadão

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


Cadastro por meio do Aplicativo
gov.br

Criar uma conta no Gov por meio do aplicativo gov.br é a
maneira mais simples, rápida e segura de acessar os
serviços públicos digitais. 

A conta criada terá nível de segurança PRATA ou OURO.

O primeiro passo é BAIXAR O APLICATIVO clicando em
uma das opções abaixo:

Após baixar o aplicativo, no computador acesse o gov.br, 
 digite seu CPF, selecione as opções de Termo de Uso e Não
sou robô e clique em 'Continuar'.

https://sso.acesso.gov.br/login?client_id=contas.acesso.gov.br&authorization_id=17fb16f2df4


Cadastro por meio do Aplicativo
gov.br

Em seguida, Selecione a opção 'Gerar QR code',

O QR-code para criação da conta será apresentado em tela.



Cadastro por meio do Aplicativo
gov.br

Abra o aplicativo gov.br e clique no 'botão Ler QR Code'
Aponte o celular para tela do computador com intuito de
ler o QR-CODE

Clique no botão 'Fazer Reconhecimento Facial'.



Cadastro por meio do Aplicativo
gov.br

Posicionar o rosto de frente para câmera celular, clique no
botão azul com figura de câmera e siga as orientações até o
sistema validar as informações.

Clique no botão 'OK' e continue o processo no
computador

Confirme as informações de CPF e NOME e clique no botão
'Continuar'.

Selecione a opção deseja ativar conta (email ou sms),
preenche o conteúdo da opção (conta de email ou telefone
celular) e clique no botão 'Continuar'.



Cadastro por meio do Aplicativo
gov.br

Uma mensagem de atenção aparecerá, clique em 'ok'.

Insira o código enviado e, novamente, clique em 'continuar'.

Cadastre uma senha de acesso observando as indicações em
vermelho e preencha a confinação de senha e clique em
'continuar'.

Sua senha de acesso ao Gov será criada e para finalizar o
processo clique em 'concluir'.



Tenha em mãos as informações do banco credenciado que
deseja utilizar.
Clique na imagem do banco credenciado desejado para
cadastrar a conta.

Cadastro por meio dos Bancos
Credenciados

 

Para  criar uma conta usando bancos credenciados,   acesse o
gov.br,  na tela inicial digite seu CPF, selecione as opções de
Termo de Uso e Não sou robô e clique em 'Continuar'.

Utilizando bancos credenciados a conta criada terá nível de
segurança PRATA.

https://acesso.gov.br/


Cadastro por meio dos Bancos
Credenciados

 

Siga as orientações do banco credenciado desejado para
cadastrar a conta.
Confirme as informações de CPF e NOME e clique no
botão 'Continuar'

Você será redirecionado para o ambiente de seu banco.

Informe um contato (e-mail ou celular) para envio do código
para ativar a conta e clique em 'continuar', uma mensagem
de atenção aparecerá, clique em 'ok'.

Insira o código enviado e, novamente, clique em 'continuar'.



Cadastro por meio dos Bancos
Credenciados

 

Sua senha de acesso ao Gov será criada e para finalizar o
processo cliquem concluir.

Cadastre uma senha de acesso observando as indicações em
vermelho e preencha a confinação de senha e clique em
'continuar'.



Cadastro com as informações
básicas do cidadão 

Utilizando informações básicas do cidadão a conta criada
terá nível de segurança BRONZE.

Em seguida clique na opção "Não tenho celular".

Para  criar uma conta de acesso,   acesse o gov.br,  na tela
inicial digite seu CPF, selecione as opções de Termo de Uso e
Não sou robô e clique em 'Continuar'.

https://acesso.gov.br/


Cadastro com as informações
básicas do cidadão 

Selecione as respostas corretas referente a seus dados pessoais e
clique em 'continuar'.

Informe um contato (e-mail ou celular) para envio do código para
ativar a conta e clique em 'continuar', uma mensagem de
atenção aparecerá, clique em 'ok'.

Insira o código enviado e, novamente, clique em 'continuar'.



Cadastro com as informações
básicas do cidadão 

Sua senha de acesso ao Gov será criada e para finalizar o
processo cliquem concluir.

Cadastre uma senha de acesso observando as indicações em
vermelho e preencha a confinação de senha e clique em
'continuar'.



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

INTEGRE-SE À
PLATAFORMA GOV.BR,

CRIE SUA CONTA! 

Localização 
 

WhatsApp
 

Sala Digital
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