SOLICITAR SENHA TEMPORÁRIA /CADASTRAR NOVA SENHA DE ACESSO
1. UTILIZANDO O CERTIFICADO DIGITAL
NAS ORIENTAÇÕES A SEGUIR, ILUSTRAREMOS COMO CADASTRAR UMA
NOVA SENHA UTILIZANDO O CERTIFICADO DIGITAL.
Atenção, para solicitar Senha Temporária utilizando o certificado digital é necessário ter
instalado no computador o certificado digital da empresa (pessoa física ou jurídica)
cadastrada na Suframa da qual deseja alterar a senha.

* O certificado digital pode ser adquirido em qualquer empresa fornecedora de
certificados válidos pelo ICP-Brasil. Assim, se sua empresa já possui certificado digital
válido, não é necessário adquirir um novo certificado.
Acessar: https://servicos.suframa.gov.br/servicos/

Informe o CNPJ (somente números,
sem espaços)
NÃO informe o campo
Senha (deixar em branco)
Informe o código alfa numérico

Se a empresa tiver Certificado digital.

Se estiver utilizando o navegador Mozilla e for exibida a página informando que a sua
conexão não é segura, siga os procedimentos abaixo:

Clique no botão Adicionar exceção na página abaixo:

Clique no botão Confirmar exceção de segurança, conforme ilustração abaixo:

Se estiver utilizando o navegador Internet Explorer e for exibida a página informando que
há um problema no certificado de segurança do site, clique na opção: Continuar neste
site.

Irá aparecer uma lista de certificados instalados no seu computador, selecione o
certificado da empresa que você deseja alterar a senha e clique em OK.

Atenção: se não aparecer o nome da empresa que você deseja alterar a senha na lista
acima, possivelmente o Certificado Digital não está instalado corretamente. Favor entrar
em contato com o suporte da empresa que forneceu o seu certificado digital.

Se o certificado necessitar de senha, irá aparecer a tela para que você informe a senha
do seu certificado digital.

Clique no botão “Gerar senha temporária”.

Irá aparecer a senha temporária na sua tela, copie a senha exatamente como fornecida
(três letras maiúsculas, traço, números) e clique para retornar a página inicial.

Após
copiar
a
senha
temporária, Clique aqui para
voltar à página inicial.

1. Informe o CNPJ (somente números,
sem espaços)
2. Informe a Senha Temporária
(letras, traço e números)
3. Informe o código alfa numérico

Após informar todos os
campos acima, clique em
Entrar.

Realize o cadastro de uma nova senha. (NÃO é possível acessar o ws sinal com a senha
temporária).

Cadastre sua nova senha

Confirme sua senha cadastrada acima
e clique em Alterar Senha.

Lembre-se de atender os Padrões de
Segurança para o Cadastro de Senha.

*Com a nova senha cadastrada já é possível acessar o WS SINAL.
Voltar.

2. UTILIZANDO O E-MAIL CADASTRADO
Acessar: https://servicos.suframa.gov.br/servicos/

1. Informe o CNPJ (somente números,
sem espaços)
NÃO informe o campo
Senha (deixar em branco)
3. Informe o código alfa numérico

Para senha temporária através de e-mail

A senha temporária será enviada ao e-mail que
estiver cadastrado aqui. Clique em Liberar Senha
Temporária.

* Acesse o e-mail cadastrado para obter a senha temporária, copie a senha exatamente
como fornecida (três letras maiúsculas, traço, números).
Após obter a senha temporária, retorne à página inicial para alterar a senha.
(https://servicos.suframa.gov.br/servicos/)

1. Informe o CNPJ (somente números,
sem espaços)
2. Informe a SenhaTemporária
(Letras, traço e números).
3. Informe o código alfa numérico

Após informar todos os
campos acima, clique em
Entrar.

Realize o cadastro de uma nova senha. (NÃO é possível acessar o ws sinal com a senha
temporária).

Cadastre sua nova senha

Confirme sua senha cadastrada acima
e clique em Alterar Senha.

Lembre-se de atender os Padrões de
Segurança para o Cadastro de Senha.

*Com a nova senha cadastrada já é possível acessar o WS SINAL.

