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1. APRESENTAÇÃO

1.1 Sobre o Sistema 

O Integrador é um sistema de gestão inovador para gerenciamento 

de processos, documentos e equipes de forma 100% digital, integrando o 

cidadão aos servidores públicos e permitindo aos gestores públicos 

economia de tempo, recursos e melhora dos resultados organizacionais. 

Recursos principais: 

• Registro Único de Processos (RM)

• Portal para abertura de processos sem necessidade de ir até

um órgão público

• Documentos de Emissão Digital - DEDs

• Assinatura Digital (sem precisar de Certificado)

• Aplicativos para assinatura, abertura de processos e

acompanhamento das demandas do cidadão

1.2 Como Obter Suporte 

Para os servidores e contribuintes são disponibilizados canais de 

atendimento, que organizam a comunicação e garante que todos os 

usuários de nossas soluções sejam atendidos no menor prazo possível: 

Contato: [65] 3645-6254 

2. REALIZANDO O CADASTRO

Para realizar o cadastro no site do Portal RM, será necessário 

primeiramente acessar de seu navegador, o endereço : 

http://www.integradorpublico.com.br/portal. 

Uma tela semelhante a imagem 1 será mostrada. 
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Imagem 1 – Seleção de Estado 

 

Selecione seu estado, e em seguida sua cidade. 

 

 

Imagem 2 - Seleção de Cidade 

 

No nosso caso, utilizaremos Cuiabá-MT como exemplo. 
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Após a seleção de seu estado e cidade, será necessário selecionar 

a opção “Registro Cidadão” na aba superior do site ao lado direito; e 

selecionar na caixa de opções, a opção “Cadastrar (Ainda não sou 

Cadastrado)”. 

 

 

Imagem 3 - Cadastrar Novo 

 

Na próxima etapa será necessário o envio de uma foto sua; para isso 

temos duas opções, o envio a partir do aplicativo integrador ou o envio 

da foto, de seu computador. 

 

2.1 Cadastro – Envio de Foto com o Aplicativo 

Integrador 
 

2.1.1 Baixando o Aplicativo: 
Para o envio de sua foto utilizando o aplicativo do integrador, 

primeiramente é necessário realizar o download do aplicativo (Disponivel 

para android e IOS). 

Acesse a loja de aplicativos em seu Smartphone e busque por 

“Integrador Documental”. 
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Imagem 4 - Baixando o Aplicativo Integrador 

 

Selecione o aplicativo do integrador documental e realize a 

instalação do mesmo. 

 

 

Imagem 5 - Download Aplicativo Integrador Documental 
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2.1.2 Sincronizando o Smartphone: 

Com o aplicativo já instalado, basta selecionarmos a opção 

“Adicionar Nova Foto Scanner”. 

 

 

Imagem 6 - Upload de Foto - Aplicativo Integrador 

 

Será então apresentada uma tela, onde será possível sincronizar 

seu computador a seu smartphone com o aplicativo integrador. 

 

 

Imagem 7 - QR Code - Sincronização Aplicativo integrador 
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Para isto, basta abrir o aplicativo integrador em seu 

smartphone e seguir os seguintes passos. 

 

• Passo 1: Selecione a opção “Foto Scanner. 

 

Imagem 8 – Foto Scanner – Aplicativo Integrador 
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• Passo 2: Selecione a opção “Ler Código”. 

 

Imagem 9 – Leitor de Código – Aplicativo Integrador 

 

• Passo 3: Selecione a opção “Abrir Leitor de Código”. 

 

Imagem 10 – Abrir Leitor de Código – Aplicativo Integrador 
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• Passo 4: Concluindo o Pareamento 

Uma vez que todos os passos acima descritos tenham sido 

seguidos, a câmera de seu smartphone estará aberta. Centralize a câmera 

de seu smartphone, apontando para a imagem do QR Code apresentada 

em seu computador. 

Exemplo de QR Code pode ser visto abaixo: 

 

 

Imagem 11 - QR Code - Exemplo 

 

Feito isto, seu aparelho estará devidamente pareado ao aplicativo. 

 

2.1.3 Utilizando o Aplicativo: 

Nesta etapa, caso os passos até então seguidos obtiverem êxito, 

o aplicativo estará devidamente pareado a seu computador, sendo 

possível agora utilizar o aplicativo par enviar as fotos diretamente ao 

portal. 

Para isto, basta selecionar a opção “Usar a Câmera”. 
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Imagem 12 - Usar Câmera - Aplicativo Integrador 

 

Agora; basta tirarmos uma foto, de acordo com o requisitado durante 

o cadastro.  

Confirme seu envio, e conclua a operação. Será apresentada então 

imagem semelhante a abaixo. 
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Imagem 13 - Envio de Foto Concluído 

Sabemos então que houve sucesso no envio, e sua foto irá aparecer 

no computador. 

 

2.2 Cadastro – Envio de Foto no PC 
 

Caso o usuário possua as fotos necessárias para o cadastro, 

guardadas em seu computador, basta selecionar a opção “No PC (Pastas)”. 
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Imagem 14 - Selecionar Arquivo - PC 

 

Agora basta localizar a imagem e seleciona-la e o processo estará 

concluído. 

 

2.3 Cadastro – Informações do Cidadão 
 

Aqui; basta realizarmos o preenchimento de algumas informações 

básicas pra cadastramento, tais como: Nome completo, CPF, sexo, data de 

nascimento, nome da sua mãe e e-mail pessoal. 
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Imagem 15 - Informações do Cadastro Cidadão 

 

2.4 Cadastro – Celular do Cidadão 
 

O celular do cidadão é um dos passos mais importantes em todo 

o processo de cadastro. Por ele, o usuário receberá uma mensagem de 

texto necessária durante o processo de cadastro; também por ele, o mesmo 

será notificado sobre o sucesso do cadastro/ativação após a finalização de 

todo o processo; portanto, muita atenção neste passo. 

 

Importante: Para o preenchimento, é necessário a inserção do numero 

nove (9), após a inserção do DDD, seguindo o exemplo: (65)98888-8888. 
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Imagem 16 - Celular do Cidadão 

 

2.5 Cadastro – Informações do Cadastro Cidadão 
 

Antes de finalizamos a etapa inicial do processo de cadastro, será 

necessário o preenchimento de mais algumas informações necessárias, 

estas são: Logradouro, quadra, lote, número, complemento, bairro/setor, 

CEP, cidade e a imagem de segurança. 

Após o preenchimento basta selecionar o botão “Criar Meu 

Registro”. 
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Imagem 17- Informações do Cadastro Cidadão 

Caso todos os dados tenham sido preenchidos corretamente o 

sistema irá apresentar uma notificação, semelhante a imagem 18 abaixo. 

 

 

Imagem 18 - Notificação de Sucesso – Cadastro 

 

2.6 Cadastro – Validando seu Cadastro 
 

Realizado o cadastro das informações básicas do usuário, será 

necessário agora validar seu cadastro.  
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Para isto; basta ficar atento a seu smartphone, será enviado um SMS 

para o número de telefone informado no momento do cadastro (2.4 

Cadastro – Celular do Cidadão), com um código para validar o cadastro. 

 

 

Imagem 19 - Mensagem de Validação 

 

Após receber o SMS, informe-o na etapa solicitada; como na foto 

abaixo. 
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Imagem 20 - Informe o Código para Validação 

 

• Passo 1: Informe o código recebido via SMS em seu aparelho. 

• Passo 2: Selecione a opção “Criar Senha WEB”. 

 

Chegamos assim na última etapa de cadastro. 

 

2.7 Cadastro – Identificação Pessoal 
 

Nesta etapa serão solicitados ao usuário três fotos; frente do 

documento, verso do documento e uma selfie segurando o documento. 

 

Importante: Deve-se utilizar documento com foto, podendo ser RG, CNH 

ou RNE. 
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Temos aqui novamente duas opções para o envio de foto: Foto 

Scanner e “No PC”. Caso haja alguma dúvida referente ao processo de 

envio, rever os itens 2.1 Cadastro – Envio de Foto com o Aplicativo 

Integrador (Utilizando o aplicativo), ou 2.2 Cadastro – Envio de Foto no PC 

(A partir do computador). 

 

 

Imagem 21 - Documento – Frente 

 

 

Imagem 22 - Documento – Verso 
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Imagem 23 - Documento - Selfie 

 

Realizado o envio das fotos, basta agora escolhermos uma senha 

para que possamos realizar login no portal. 

 



 
 

Manual do Usuário Integrador 

Perfil Contribuinte - Cadastro 
                                                                                   Versão 1.0 

 

 

22 
 

 

Imagem 24 - Senha para Acesso ao Portal 

 

Note que conforme a senha é digitada, será automaticamente 

apresentada a informação com a “força” de sua senha. Caso sua senha 

seja muito pequena ou simples, a mesma será considerada “fraca” e poderá 

não atender aos requisitos necessários. Após escolher sua senha, clique 

no botão “Enviar”. 

O processo de cadastro se encontrara finalizado, uma mensagem 

semelhante a imagem abaixo será apresentada. No prazo de até três dias 

seu cadastro será ativado, e você será notificado com um SMS informando 

a ação. Vale lembrar que seu cadastro não será efetivado, caso as 

informações não sejam consideradas seguras. 

Você poderá acompanhar o status de seu cadastro utilizando o 

código de sua solicitação (Solicitação N°). 
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Imagem 25 - Processo de Cadastro Finalizado 

 


