
APROVA FÁCIL - CREDENCIAMENTO

1. Acesse: https://aprova-facil.campinas.sp.gov.br/

2. Clique nas opções: Faça seu Cadastro>Criar login de acesso

3. Informe seu CPF e insira os caracteres da imagem que aparecerá ao lado direito da tela
ATENÇÃO: profissionais vinculados à uma empresa devem se cadastrar com seu CPF no Aprova Fácil, anexando os documentos da pessoa
jurídica posteriormente (vide passo 8).

https://aprova-facil.campinas.sp.gov.br/


4. Na página que se abrirá, insira seus dados pessoais, crie uma senha e clique no botão “Próximo”, para confirmar:

5. Um e-mail será enviado para o endereço cadastrado com um código de confirmação. Copie e cole esse código na caixa que aparecerá
na tela e clique em “Ok”:



6. Escolha seu perfil de acesso e clique no botão “Próximo”.
ATENÇÃO: O perfil CONTRIBUINTE estará automaticamente selecionado, sem possibilidade de alteração.

7. Clique no botão “Realizar Credenciamento Online”



8. Insira os arquivos solicitados clicando nos botões da coluna “Ações”. Siga as instruções abaixo para tirar a foto com documento.
ATENÇÃO: verifique se os documentos anexados estão dentro da validade e legíveis (para comprovante de endereço, o prazo  é de 3
meses da data de emissão).

Se estiver no computador, clique no botão e um QR CODE aparecerá com as instruções abaixo:



“Prezado cidadão, Para finalizar o credenciamento solicitamos que tire uma foto de rosto, de frente, ao lado de seu documento de identificação com
foto (CNH, RG, Carteira do Conselho, etc).

Para isso, utilize um celular e siga o passo a passo a seguir:

a. Ative a câmera do celular ou use um aplicativo de leitura de QRCode. Focalize o código acima até que um link apareça;
b. Clique no link que aparecer na tela do celular;
c. Preencha os campos solicitados;
d. Na próxima tela, na linha "foto com documento", clique no desenho de pasta à direita, para ativar a câmera do celular;
e. Procure um local bem iluminado e tire uma selfie com seu documento com foto, conforme modelo abaixo:

f. Aguarde sua foto ser enviada corretamente e retorne para a tela de seu computador;
g. Feche a tela do QRCode e clique em "avançar" para finalizar seu cadastro.

Pronto! agora é só aguardar a análise da documentação e a liberação de seu credenciamento.”

Se estiver realizando o credenciamento pelo celular, clique no botão e a câmera será habilitada automaticamente. Capture a
foto conforme imagem acima (selfie com documento) e clique no botão  , que aparecerá na sua câmera, para enviá-la.

Clique no botão “Próximo”  e aguarde. Seus documentos serão analisados pela equipe da secretaria. O prazo médio é de 3 dias úteis.



9. Caso haja algum documento/dado incorreto, um e-mail será enviado para notificação.

Acesse o sistema novamente, nas opções: Faça seu Cadastro>Criar login de acesso. Insira seu CPF e senha.



Corrija os dados inseridos na aba “Cadastro”. Caso precise substituir um anexo, entre na aba “Documentos” e clique no botão “Ações”.
Depois, clique no botão “Próximo”  e aguarde uma nova análise.

10. Caso os dados e documentos estejam corretos, um e-mail será enviado comunicando a aprovação de seu cadastro, que estará
liberado para utilização.


