
Manual
Acesso Cidadão  Edocs

1) Orientar como resetar sua senha no Acesso Cidadão.

2) Orientar como criar seu cadastro no Acesso Cidadão.

Sugerimos que primeiramente você tente resetar sua senha.

Caso acuse CPF ou email não existente no sistema, ir para o número 2.

Acesse: https://acessocidadao.es.gov.br

Utilize o navegador Google Chrome
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1) Resetar a senha do
Acesso Cidadão

1) Clique em "esqueceu sua senha?"
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2) Digite seu CPF (1) e em seguida clique em "Reiniciar a Senha" (2)

3) A próxima tela mostrará para qual email a solicitação de nova senha
foi enviada
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4) Acesse seu email normalmente, clique no email enviado pelo Acesso
Cidadão  "Acesso Cidadão  Redefinição de Senha"  e clique no link
disponibilizado.

5) Na página que irá abrir, digite sua senha (1) e depois repita a senha (2).
Por último, clique em "Alterar" (3).



5

6) A sua senha será alterada. Agora você poderá acessar o sistema EDocs.
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2) Criar conta no
Acesso Cidadão

1) Clique em "Criar uma conta"

2) Digite seu CPF (1) e clique em "Próxima Etapa" (2).

Caso acuse cadastro existente, e você não lembre sua senha, faça o
procedimento de resetar a senha.
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3) Preencha as informações que aparecerão na próxima tela (1) e depois
clique em "Próxima Etapa" (2).
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5) Acesse seu email. Pode ser o institucional ou o pessoal, dependendo
da sua escolha durante o cadastro. Clique na nova mensagem
"Confirmação de email".

6) Ao abrir a mensagem, clique no link azul.

4) Você deverá validar seu email. A próxima tela mostrará para qual
endereço de email foi enviada a mensagem de validação.
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7) Uma página será aberta dizendo que seu email foi validado. Em
seguida, clique em "Acessar", ao lado da imagem do EDocs.

8) Caso apareça a tela abaixo, você deverá vincular o EDocs ao Portal
do Servidor. Clique em "VERIFICAR CONTA".
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9) Nesta etapa você deverá entrar no "Portal do Servidor" utilizando seu
CPF (1) e senha (2). Caso não lembre a sua senha, clique em "Esqueceu
ou não sabe sua senha?" (3) e siga as instruções do sistema.

10) Ao entrar no "Portal do Servidor", clique no link vermelho.
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11) Aparecerá a mensagem de verificação de conta. A partir daí você já
pode acessar o EDocs normalmente.



Saiba mais sobre o EDocs

www.edocs.es.gov.br

EDocs  manuais e vídeos:

www.processoeletronico.es.gov.br/edocsmanuaisevideos
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