Assinatura Externa de documentos
Usuários externos ao PROA poderão assinar documentos (via certificação digital)
acessando uma área externa do PROA.
A comunicação com o usuário externo será feita através de e-mail contendo um link de
acesso para um processo/documentos definidos por uma tarefa.

ASSINATURA EXTERNA

Gerar NOVA TAREFA de Assinatura Externa
Documentos são selecionados para assinatura e
enviados ao usuário externo ao PROA através de email com link de acesso.

* É possível gerar uma tarefa de assinatura para
usuário externo ao PROA através de um e-mail
informado durante a criação da tarefa.
* Tipo de tarefa: ASSINATURA EXTERNA
* É Permitido um único usuário externo por tarefa.
* Assim que a tarefa é gerada, documentos desta
tarefa são bloqueados até que a mesma seja concluída,
ou expire a data limite.
* Para a data limite é sugerido um prazo inicial de 5
dias, mas esse prazo pode ser alterado .

Envio de E-MAIL
Para destinatário externo com link de acesso

* O PROA envia automaticamente um e-mail contendo
o link de acesso aos documentos e a interface de
assinatura externa.

Login do DESTINATARIO Externo
Através do link recebido

Envio de Código de ACESSO
Após avançar no login

ASSINATURA DOCUMENTOS
Em área externa do PROA

O DESTINATARIO Externo recebe um novo e-mail com
código de acesso. O mesmo deve ser informado para
completar o login e acessar a área externa.

* É possível visualizar o conteúdo do expediente digital e
o conteúdo documentos que serão assinados. E ainda, o
Órgão/grupo/usuário solicitante da assinatura e data de
limite para essa assinatura.
* As ações disponíveis para os documentos são:
- Visualizar
- Assinar
- Devolver ( caso queira devolver sem assinatura)
Nota:
Se nenhuma ação for executada até a data limite, a
tarefa será encerrada automaticamente e os
documentos não estarão mais disponíveis para nenhuma
ação.

Passos para acessar a área externa do PROA
1) Após clicar no link recebido via e-mail, aparecerá a tela abaixo :

2) Após clicar em Avançar , o código de acesso é solicitado:

3) Acesso a área externa do PROA, documentos estão disponíveis para assinatura por
certificação digital:

Nova tarefa de assinatura Externa
Informar os dados da tarefa, e selecionar documentos.

