
MANUAL DO ADVOGADO (PASSO A PASSO)



Quando a Habilitação é cadastrada pelo Poupador e ele 

informa que seu processo possui um Advogado, ao finalizar a 

habilitação o Sistema grava a mesma como Pendente de 

Assinatura .....



.... e dispara um e-mail para o Advogado informado pelo 

Poupador. Nesse e-mail existe uma breve explicação do 

motivo do e-mail e um link de acesso para o Portal de 

Acordos com uma breve explicação.



Se você não possui ainda um Login de 

acesso, clique em Entrar e em seguida 
em Cadastre-se

Se você já se 

cadastrou, clique na 
tecla Entrar



Após se logar, clique em 
Acompanhar Habilitação 



Clique na tecla Opções correspondente a habilitação que 

aparece como Pendente de Assinatura e Selecione a opção 

Assinatura da Habilitação. Aguarde a abertura da Tela com a 
Minuta do Termo de Acordo



Clique em Baixar 
Minuta do Termo



Localize o Termo na sua máquina e clique sobre o 

mesmo para selecionar o programa desejado. No 
nosso exemplo, o programa selecionado será o Adobe



Com o Termo aberto 

no Adobe, clique em 
Mais Ferramentas



Na tela que se abre, clique 

em Certificados e insira seu 

Token de Assinatura Eletrônica 
no Computador



Clique em Assinar digitalmente e com 

a ajuda do scroll vá até o final dessa 
página



Clique e marque o campo onde a 
assinatura eletrônica deve ser inserida



Na janela que se abre, clique 
em continuar



Clique em Assinar



Digite o seu número 

Pin (senha) e clique 
em OK para finalizar



O Termo de Acordo está assinado 

digitalmente e pronto para ser vinculado 
novamente no Portal de Acordos



Retorne a tela onde você 

baixou a Minuta do Termo e 

clique no ícone representado 
por um clips



Localize o Termo Assinado 

digitalmente e em seguida clique 

em Abrir para vinculá-lo 

novamente no Portal.



Após o término da vinculação, 

clique em Finalizar Habilitação



Depois de finalizado, o Status da 

Habilitação muda para Análise da 

Instituição. 

Importante: Sempre que esse status mudar, o Portal de Acordos  disparará um e-

mail para os envolvidos (Poupador e Advogado) informando se existem 

Exigências a serem cumpridas ou para informar que uma Proposta foi 

disponibilizada no Portal. Ou seja, toda a Comunicação irá ocorrer por esse Portal 

portanto, fique atento a sua caixa de e-mail.


