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Foi selecionado em algum Edital da Secult e precisa assinar 
os documentos? Este processo, que antes era presencial, 
passou a ser realizado digitalmente por uma plataforma do 
Governo do Estado, o E-Docs.
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O que é o sistema E-Docs?
É uma plataforma do Governo do Estado que dialoga e se aproxima com a sociedade. 
Os usuários cadastrados no sistema podem protocolar documentos, enviar relatórios, 
realizar a prestação de contas, informar o andamento dos projetos, assinar documentos 
entre outras etapas referentes aos editais. 

O seguinte manual vai demonstrar o passo a passo para usar o E-docs. Começando pela 
criação de uma conta no Portal Acesso Cidadão, um portal onde disponibiliza diversos 
serviços para os capixabas, até a validação da sua conta no E-Docs. Após seguir estes 
passos, você estará pronto para gerir seus documentos e interagir com o Governo do 
Espírito Santo.



Primeiro passo:
Ainda não é cadastrado no Portal Acesso Cidadão? Antes de usar o E-Docs é 
necessário criar uma conta.

1. Criar a conta do responsável pela assinatura dos documentos no site 
https://acessocidadao.es.gov.br/;

1.1. Clicar em “criar uma conta” (indicado pela seta)



1.2.  Continuar o cadastro no “Acesso Cidadão”, insira seu CPF. 
Clique em próxima etapa.

OBS.: Lembre-se que, no caso de empresas a conta deve ser Criada/Acessada pelo CPF do 
cidadão que irá assinar os documentos da Empresa.



1.3.  Complete o formulário com seus dados. Clique em próxima etapa.



1.4.  Ainda não acabou! 
Falta acessar o e-mail indicado na inscrição para validar a sua conta no Acesso Cidadão. 
Você receberá um link que irá te direcionar para o Portal e, por fim, concluir o seu cadastro. 



1.5.  Insira seu CPF ou e-mail e senha.

Clique em entrar.



1.6. Pronto! Agora você já está cadastrado no Portal Acesso Cidadão e 
pode escolher o serviço desejado: 



2.   O próximo passo será verificar a conta do responsável pela assinatura 
dos documentos referentes aos Editais. 

Para isso, clique na seta indicada para acessar o E-Docs:



Clique na seta indicada para “verificar conta”:



2.1. Para verificar a conta criada, selecione o método de sua escolha: 

O método de validação mais rápido é por meio da CNH Capixaba e o Modo Selfie.



2.2.  Caso tenha escolhido fazer a validação pela CNH Capixaba, complete o 
formulário com os dados da sua CNH conforme a ilustração. Clique em “Salvar’. 



2.3. Caso você não possua a CNH Capixaba, é possível verificar no 
Modo Selfie. 

Vamos lá: Clique em “Verificar” indicado pela seta. 



Marque o item “Estou ciente e concordo”.
Clique em “Próxima Etapa”.

Preencha o formulário com os 
dados solicitados:



Carregue a foto do RG ou o documento 
escaneado como demonstrado no desenho:

Sua foto vai aparecer no local do carregamento. 
Clique em “Salvar”



Repita o procedimento, desta vez, carregue uma selfie segurando o seu RG. 
*Conforme demonstração no desenho abaixo: 

Sua foto vai aparecer no local do carregamento.  Clique em “Salvar”.  Após 
salvar clique em “Concluir”.

Você receberá uma notificação em seu e-mail 
informando que sua conta foi validada. 
*Obs: Se sua RG não for recente essa 
verificação pode demorar até 48h.

Pronto!
Agora que você já está cadastrado e com a sua conta validada, poderá receber, assinar, 
encaminhar documentos e interagir com o Governo do Estado do Espírito Santo.



3. Acessar o E-Docs

3.1. Insira seu CPF ou e-mail e senha.  Clique em entrar.



3.2. Após entrar clique no 
símbolo do E-Docs

3.3. Esta é a página 
inicial do E-Docs:



4. Chegamos no momento de assinar o seu documento. Se você foi 
contemplado em algum edital e precisa assinar o Termo de Compromisso, 
basta acessar a sua conta e na página inicial você deverá clicar no link 
indicado pela seta “Documentos para você assinar”. 



4.1. Clique no link indicado pela seta “Termo de Compromisso - Seu NOME completo”.



4.2. Clique no link indicado pela seta “Assinar”.



4.3.  Pronto! Seu Termo de Compromisso já está assinado.



FIM!
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