
APENDICE 4

PRODOC
Sistema de gestão de processos e 

documentos eletrônicos

sistema PRODOC - Versão 1.0 - 10/09/2020

ASSINATURA DE ANEXOS



INTRODUÇÃO

 Este documento visa orientar aos usuários do sistema PRODOC na utilização do menu 

Assinatura de anexos. Será abortado nesse manual como assinar os anexos de documentos ou 

processos.     

APENDICE 4



 Na criação do documento na aba de anexo, o usuário poderá selecionar outros usuários 

para assinarem o anexo. Poderá encolher todos os usuários do orgão.

Assinatura de anexos

 Arquivos anexos no formato de PDF (Portable Document Format), quando assinados 

receberam a assinatura eletrônica do SIGDOCS.

 Nesta versão do sistema PRODOC, v1-09/2020, há função de assinatura de anexos. Esta 

função permite que o usuário que esta criando um documento escolha outros usuários para 

assinarem os arquivos anexos.

 Poderá escolher varios 
usuários para assinarem um 

 Quando o documento estiver aguardando assinatura de anexo de outros usuários, este 

não poderá ser tramitado ou enviado. Vale lembrar que um documento que não pode ser 

tramitado ou enviado não recebe assinatura eletrônica.

 Ao abrir o documento, clicando na aba anexo, o usuário 
poderá acompanhar se os outros usuários assinaram o anexo. 

APENDICE 4



 Para o usuário que foi selecionado para assinar um anexo, o sistema mostrará uma 

notificação em cima da do texto do menu ‘‘Assinatura de anexo’’ com a quantidade de anexos 

aguardando a sua assinatura.

 

Notificação de anexos aguardando assinatura

 
 Na tela de assinatura de anexo, há três listas, a de anexos pendentes de assinatura, 

assinados e rejeitados. Como padrão a primeira lista a ser apresentada é a de anexos 

pendentes de assinatura.

Marcando o campo assinar, o sistema apresentará o botão 
‘‘Assinar selecionados’’. É permitido assinar mais de um 
anexo com somente uma ação.

Ao pressionar o botão ‘‘Assinar selecionados’’, se 
apresentada a tela com as opções de assinar ou 
contestar assinatura do anexo

Caso o usuário que esteja assinando ou contestando assinatura 
do anexo tiver mais de uma função cadastrada, poderá optar por 
qual função será assinado o anexo
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 Na lista de anexos assinados, o usuário poderá ver todos os anexos que foram assinados 

e também ver o teor dos documentos.

 

 
 Anexos em PDF recebem a assinatura eletrônica do SIGDOCS. A assinatura eletrônica 
vai conter todos os usuário que assinaram o anexo.
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