Como criar um protocolo
Para seguir este tutorial, é importante que você já tenha criado um conta no 1Doc do CRMV-MG, caso
você ainda não possua uma conta, clique aqui para acessar o tutorial de como criar uma conta.
Passo 01 – Acesse o website https://crmvmg.1doc.com.br/atendimento, em seguida, clique em Entrar,
localizado no campo superior direito

Passo 02 – Entre com seu email e senha, em seguida clique em entrar.

Passo 03 – Clique em protocolos

Passo 04 – Clique em prosseguir

Passo 05 – Ao clicar na caixa de opções abaixo de Assunto escolha a opção desejada para fazer criar seu
protocolo.

Passo 06 – Escolha qual setor irá receber a solicitação, normalmente, é apresentado apenas uma opção.

Passo 07 – Preencha as informações necessárias para abertura de seu protocolo. Esses campos mudam
de acordo com o protocolo selecionado. Neste exemplo, é apresentado os campos necessários para
solicitar parcelamento de anuidades de pessoa jurídica junto ao CRMV-MG. Os campos marcados com *
são obrigatórios.

Passo 08 – Verifique se existe algum anexo que seja obrigatório para abertura do protocolo. Também é
possível enviar quaisquer outros anexos que o solicitante julgue pertinente. Caso exista um anexo
obrigatório, pelo menos este deve ser enviado. Clique em Anexar. E escolha em seu computador o
anexo a ser enviado. Para assinatura digital, somente são aceitos arquivos em PDF. Outros documentos
podem ser enviados, porém sem possibilidade de assinar digitalmente.

Passo 09 – No caso de documentos obrigatórios, é necessário informar qual o tipo de documento que
está sendo anexado, conforme mostra imagem abaixo. Basta clicar em identificar e informar qual
documento está sendo enviado. Para documentos opcionais, não é necessário realizar este
procedimento.

Passo 10 – Caso deseje protocolar sem assinar eletronicamente, clique em protocolar, caso deseje
assinar eletronicamente, clique em opções de assinatura.

Passo 11 (Apenas para quem escolher assinar eletronicamente) – Selecione a opção Assinatura 1Doc e
defina o que você seja assinar, dentre as 3 opções apresentadas.

Passo 12 – Clique em Enviar

Passo 13 – (Apenas para quem escolher assinar eletronicamente) – Escolha o Papel que mais se
assemelha a você, insira sua senha, e clique em assinar.

Passo 14 – Ao fim, irá aparecer essa imagem contendo todas as informações do protocolo criado.
Qualquer movimentação será informada através do email cadastrado. Também é possível acompanhar
pelo próprio site, clicando em Meu Inbox

