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IMPORTAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL A1 

 

1º. Localize onde se encontra a cópia do certificado e dê dois cliques sobre a mesma. Será iniciado o 

“Assistente para importação de certificados”. Clique em “Avançar”. 

 
© Imprensa Oficial 

2º. Na tela abaixo, selecione o caminho e arquivo do seu certificado digital, clique em Procurar... 
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3º. Teremos a tela abaixo. Em “Arquivo do tipo” selecione a opção “Todos os arquivos” (*.*). Clique no 

arquivo e em seguida “Abrir”. 

 
 

4º. Após a seleção, será mostrado o caminho completo do arquivo. Clique em “Avançar”. 

©  
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5º. Digite a senha que foi atribuída quando da exportação do certificado. Selecione as opções em destaque 

na tela abaixo. Sem essas opções, os certificados digitais não poderão ser exportáveis, impedindo futura 

cópia de segurança. Clique em “Avançar”. 

 
Todos os direitos reservados. Imprensa Oficial do Estado S.A. 2011 página 33 de 37 

6º. Na tela abaixo, selecione a opção “Colocar todos os certificados no armazenamento a seguir” e clique 

em “Avançar”. 
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7º. Na tela abaixo, clique em “Concluir”. 

 
 

8º. Na próxima tela, clique em “OK”. 

 
 

9º. Clique em “OK” e vamos conferir se o certificado realmente foi importado para o computador. 
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4. Conferindo se o certificado foi importado para o computador. 

1º. Abra o Internet Explorer e no menu, clique em “Ferramentas” –> “Opções da Internet”. 

 
2º. Selecione a aba “Conteúdo” e, em seguida, “Certificados”. Verifique se aparece o nome do titular do 

certificado, como mostra a tela abaixo. 

  
Obs.: Seguindo esses passos, o seu certificado digital, que foi importado, está pronto para uso. 

Qualquer dúvida entre em contato com o nosso Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC): 
Tel: 0800-284-4675 

Email: certificacaodigital@imprensaoficial.rj.gov.br 
Horário de atendimento: 2ª a 6ª das 9h às 17h. 
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