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01 Acesse seu App Store ou Google Play;

USANDO O e-GDF

sistema ios



USANDO O e-GDF

sistema android

02 Faça o download e instale no seu
aparelho;





COMO CRIAR UMA CONTA

NO GOV.BR

03 Acesse o portal do gov.br;

04 Clique em "Acesso GOV.BR";



05 Clique em "Crie sua conta gov.br";



06 Escolha Opções de Cadastro;
" sugestão: clique em Número do CPF "



07 Informe os seguintes dados: Cadastro de
Pessoa Física (CPF), nome completo;

08
Clique em "Não sou um robô" e, após ler
os termos de uso, em "Li e estou de
acordo com os Termos de uso. ";

09 Clique em "Avançar"



10 Responda as questões realizadas pelo
sistema para validar seus dados;

11 Clique em "Avançar"



13 Clique em "Avançar";

12
Escolha como você prefere receber a
habilitação do cadastro: por e-mail ou
SMS, enviado para o telefone
cadastrado;



15
O último passo, após clicar no link de
ativação, é informar novamente o CPF e
escolher uma senha de acesso;

14

Após receber o e-mail ou SMS de
habilitação, é preciso clicar no link
enviado para realizar a ativação da
conta. Atenção: esse link é válido apenas
por 15 minutos, após isso é preciso realizar
uma nova solicitação de envio;

16 Após isso, clique em "criar senha" e
pronto!; 

17  A conta no gov.br deve ser utilizada para
acessar o e-GDF.



19 Clique em "Entrar com gov.br";

18 Clique no seu App e-GDF instalado no seu
aparelho;



20 Acesse sua conta com seu CPF e clique
em "Avançar";



21 Digite sua senha do gov.br  e clique em
"Entrar";

22 Clique em "Li e concordo com a Política
de Privacidade" e depois em "Enviar";



23 Clique na aba para ter acesso aos
serviços;



24 Para ter acesso aos serviços da eCidades
clique aqui;



25 Clique para Registrar Demanda para
Administraçao;

26
Nestes campos virão preenchidos seu
nome e CPF que não poderão ser
alterados; 



29
No campo "Para" irá escolher para onde
enviar sua demanda, em caso de
administração clique em "RA" e ecolha
qual a Região Administrativa;

27 Caso necessite poderá alterar seu e-mail;

28 No campo telefone favor inserir o DDD;

30 Caso sua demanda seja para a SEGOV ou
SUTIC clique em "Orgão" e ecolha;



31
No campo "Incluir Localização" clique em
"Sim" para apontar no mapa a localização
de sua demanda.



33
Caso precise inserir documentos ou fotos
que se relacione com a demanda clique
em "Novo anexo (PDF ou Imagem)";

32
No campo "Assunto" escolher o tema
relacionado a sua demanda, no
"Requerimento" contar de forma
resumida e objetiva sua demanda;

OBS: antes de enviar foto ou documento,
veja se está nítida para visualização ou
leitura.



34
Após todos os campos obrigatórios " * "
preenchidos e assinalados clique em
"Salvar" para enviar a demanda;

35
Caso deseje enviar novas demandas
favoritar este serviço para visualizar mais
rapido;



36 Nesta aba estará seus serviços Favoritos;



37 Para acompanhar sua demanda clique
aqui;



38 Como recuperar conta de acesso?



http://faq-login-
unico.servicos.gov.br/en/latest/_perguntasdafaq/for
marrecuperarconta.html
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