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É uma plataforma que oferece um serviço de assinaturas eletrôni-

cas simples, intuitivo e totalmente armazenado em nuvem, além de 

ser eficiente nos pontos de vista de segurança. A DocuSign alia a 

tecnologia e o valor jurídico da certificação digital ICP-Brasil.

O QUE É?
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Para utilizar a plataforma é necessário que a parte que está en-

viando o documento para assinatura esteja inscrita ou cadastra-

da na docusign.

COMO FUNCIONA?



2.1 ENVIO DE DOCUMENTOS

1º passo:  Fazer o upload do 

documento. Basta fazer o 

upload de um documento do 

Microsoft Word, um PDF ou 

outro formato comum de do-

cumento do seu computador 

ou de sites conhecidos de 

compartilhamento de arqui-

vos, como Box, Dropbox, 

Google Drive e OneDrive.



2.1 ENVIO DE DOCUMENTOS

2º passo:  Indicar quem deve 

assinar. Adicionar os nomes e 

endereços de e-mail dos sig-

natários e de outros destinatá-

rios e até especifique a ordem 

em que devem assinar.



2.1 ENVIO DE DOCUMENTOS

3º passo:  Adicionar campos de assinatura e enviar. Para 

tanto, e necessário arrastar e soltar os campos da DocuSign 

para indicar onde colocar uma assinatura, iniciais ou data 

(quanto a inclusão da data pela plataforma deve-se atentar 

que a mesma altera de forma automática, conforme se 

derem as assinaturas). Pode adicionar campos padrões ou 

personalizados para que os signatários preencham. Em 

seguida, clique em Enviar. A DocuSign envia um link por 

e-mail a cada destinatário, para que acessem o documento. 

Quando o documento está pronto, é armazenado de forma 

segura para fácil recuperação.



2.2 ASSINAR DE DOCUMENTOS:

1º passo:  Clicar no link do 

e-mail recebido, no qual terá 

um botão “Analisar documen-

to” é possível clicar usando 

qualquer dispositivo com 

conexão à internet e iniciar o 

processo de assinatura.



2º passo:  Seguir as instruções constantes na 

plataforma, as quais orientam o processo de 

assinatura. Se for a primeira vez que você está 

assinando um documento com a DocSign, você 

precisa concordar com um termo acordando 

que há um consenso em fazer negócio eletroni-

camente. Para assinar o documento, é possível 

escolher entre desenhar uma assinatura (caso 

você esteja usando um dispositivo touchscreen) 

ou ‘adotar’ uma assinatura que será usada como 

uma representação eletrônica da sua intenção 

legal de assinar aquele documento.

2.2 ASSINAR DE DOCUMENTOS:



3º passo:  Assim que você tiver assinado 

todos os campos necessários, é só clicar 

em “Finalizar”. Haverá um botão “Outras 

opções” que inclui outras ações que você 

pode realizar, como “Concluir mais tarde”, 

“Atribuir para outro” (se você não tiver a 

autoridade delegada), “Imprimir e assinar” 

ou “Negado” – nesta última, você será 

questionado pelo motivo. 

2.2 ASSINAR DE DOCUMENTOS:
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