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Com o GSign, você vai descobrir 
que nunca foi tão simples 
assinar um documento.

Ék

Gsign

Garanta a autenticidade e integridade dos seus 
documentos assinando-os eletronicamente com o 
GSign. Mais do que isso, faça tudo em minutos, de 
qualquer lugar do planeta e de qualquer dispositivo. 
Economize papel, economize tempo e transforme-se 
digitalmente.

Configure um template

2  Solicite as assinaturas

3  Acesse o documento

4  Assine de forma simples

5  Proteja-se juridicamente
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1 Configure um template

De forma bastante simples, você configura um 
tem plate dinâmico escolhendo os signatários do 
processo e posicionando as assinaturas e rubricas. 
Não hã limite de participantes nem de páginas 
assinadas no envelope. E pra ficar ainda m ais fácil, 
o tem plate pode ser reutilizado em processos 
futuros.
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2  Solicite as assinaturas

Depois de configurar o template, basta solicitar as 
assinaturas. Os signatários receberão uma 
notificação via e-m ail com todas as informações 
sobre o documento a ser assinado e um link para 
acessar a plataform a. Você poderá, inclusive, 
incluir observações personalizadas para os 
integrantes do processo.
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3 Acese o documento

Em seu primeiro acesso ao GSign, o sistem a exigirá 
a finalização da configuração de suas credenciais. 
Nossas medidas de segurança garantirão que os 
documentos assinados atendam à elevados 
critérios de autenticidade e integridade. Configure 
também seus padrões de assinatura e rubrica. 
Pronto, agora é só assinar!
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4  Assine de forma simples

Na caixa de entrada do GSign, você visualizará 
todos os documentos que estão aguardando sua 
ação. Selecione um deles e clique em assinar. Além 
disso, tenha acesso ao histórico de todos os 
processos de assinatura que você participou 
utilizando a plataform a.
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Q  Proteja-se juridicamente

Assim que o processo de assinatura for concluído, 
o GSign enviará um e-m ail de notificação aos 
signatários. Desta forma, todos poderão realizar o 
download do documento assinado e do certificado 
de conclusão, que conterá um registro detalhado 
dos andam entos do processo, tais como: autor do 
envelope, nome, e-m ail e IP da conexão de cada 
signatário, data e hora de envio, visualização e 
assinatura, etc.
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Assinatura eletrônica tem validade jurídica?
Sim, a assinatura eletrônica possui validade juríd ica em pratícam ente todos os 
países do mundo e, inclusive, no Brasil. Sobre respaldo legal, podem os m encionar o 
artigo 10, § 2°, da Medida Provisória n° 2.200-2/2001, que diz:

"O d isposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de 
com provação da autoria e integridade de docum entos em forma eletrônica, inclusive 
os que utilizem certificados não em itidos pela ICP-Brasil, desde que adm itido pelas 
partes com o válido  ou ace ito  pela pessoa a quem  for oposto o docum ento."

Isso sign ifica  que os certificados d ig ita is não são  os únicos m étodos de com provação  
da au ten tic idade e integridade de docum entos ass in ad o s e letron icam ente . O GSign 
cap tu ra  um a série  de dados de au ten ticação  do signatário , com o IP da conexão, data  
e hora de envio, v isu a lização  e a ss in a tu ra , s istem a operacional do d ispositivo , etc. Mais 
do que isso, os envelopes ass in ad o s possuem  um a hosh  c rip tog ráfica  única com o 
garan tia  de sua integridade.
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