
Como obter o Selo de confiabilidade do 
gov.br (Prata ou Ouro)



Acesse o link

https://confiabilidades.acesso.gov.br/

e informe os dados de acesso ao gov.br

https://confiabilidades.acesso.gov.br/


Clique em autorizar



Confira o seu nível de confiabilidade

Clique em aumentar nível para 

optar pelo selo Prata ou Ouro



Atenção
Possuindo o Selo Prata já é o suficiente para realizar o processo de 

formalização, alteração e baixa, não tendo a exigência de possuir o selo Ouro.



A opção SIGEPE não é válida ao MEI, pois o mesmo não 
pode ser servidor público federal



Clique na opção SENATRAN



Em seguida clique em Gerar QR Code.



Atenção: Para realizar o reconhecimento facial é 
necessário baixar o app do gov.br em seu celular e 

com ele ler o QR Code que aparecera na tela.



Posicione o rosto em 
frente a câmera do 

celular e com isso você 
vai conquistar o selo 

prata.



Selecione a opção Bancos 



Selecione o banco que desejar e siga o passo a passo 

Para mais dúvidas acesse: 
https://acesso.gov.br/faq/_perguntasdafaq/comocadastrarsenhatempo

rariadosbancosconveniados.html

https://acesso.gov.br/faq/_perguntasdafaq/comocadastrarsenhatemporariadosbancosconveniados.html


Selecione a opção Justiça Eleitoral



Em seguida clique em Gerar QR Code.



Atenção: Para realizar o reconhecimento facial é 
necessário baixar o app do gov.br em seu celular e 

com ele ler o QR Code que aparecera na tela.



Posicione o rosto em 
frente a câmera do 

celular com isso você vai 
conquistar o selo ouro. 



Selecione a opção Certificado Digital

Lembrando que essa é uma opção 
permitida ao MEI



Clique em Ler Certificado Digital



Dicas para o reconhecimento facial

- Esteja em um ambiente iluminado e sem pessoas e objetos ao fundo

- Deixe o rosto bem visível. Evite: chapéu óculos de sol  ou qualquer coisa que cubra parte do seu rosto

- Segure o celular na altura do seu rosto. O celular ficará mais firme se você apoiar os cotovelos em uma mesa

- Mantenha sua cabeça dentro do circulo durante todo o reconhecimento facial

- Se precisar, peça ajuda a alguém e utilize a câmera traseira do seu celular

- É preciso que você esteja semelhante a foto da Justiça eleitoral ou CNH Digital.



Você acaba de concluir o tutorial 
de

Como obter o Selo de 
confiabilidade do gov.br 

(Prata ou Ouro)


