
Manual de Compra 

e Agendamento
Certificação Digital



Acesse o site oabba.certdata.com.br.

Informe o seu CPF e clique em 

“Quero o meu Certificado Digital agora!”

Confira as condições especiais para 

jovens advogados no próximo slide.



Visando ofertar mais benefícios à advocacia baiana, a OAB-BA, 

em parceria com a Certdata, oferece condições especiais para 

Jovens Advogados inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil 
seccional Bahia, conforme condição abaixo:

Condições Especiais

R$65,00

e-CPF A3 de 3 Anos 
p/ Jovens Advogados(as)
*Até 1 ano da data de inscrição na OAB.

*Necessário possuir mídia 
compatível no momento 
da emissão para 
armazenamento do 
certificado.

(Condição exclusiva para aquisição de 01 (um) certificado digital. 
Demais compras serão ofertadas em valores normais)



Marque o(s) tipo(s) 

de certificado(s) que 

deseja adquirir;

Selecione a quantidade 

desejada do(s) produto(s) 

selecionados;

x

Confira o valor total 

do pedido



Leia com atenção as 

Informações Importantes

Se estiver de acordo, confirme as 

condições e finalize seu pedido



Já possui cadastro? Insira seu CPF e 

senha e clique em “Entrar”

Se estiver de acordo, confirme as 

condições e finalize seu pedido



Confira novamente o 

valor total do seu 

pedido

Selecione a forma de 

pagamento
Clique em prosseguir.

Insira os dados do cartão 

ou imprima o boleto



Após a confirmação do pagamento, você receberá no email cadastrado o(s) 

ticket(s) para agendamento da emissão. Para pagamentos via boleto bancário, o 

prazo de confirmação é de até 48h úteis após o pagamento, dependendo da 

compensação bancária. 



Você também pode acompanhar a emissão do ticket através de “Meus Pedidos”. 

No email recebido com o(s) ticket(s), há um link de acesso à página do 

agendamento. Se preferir, acesse novamente o site e em “Meus Pedidos”, clique 

em “Agendar Atendimento”(você será direcionado para a Valid Certificadora). 



Insira o ticket recebido

(Não é necessário inserir o CPF/CNPJ)

Digite o “captcha” e prossiga com o 

agendamento



Selecione o produto 

que deseja agendar

Preencha os campos 

solicitados
Após, clique em 

“Agendar/Reagendar”



Selecione a localidade Clique na agenda do Ponto desejado



Navegue para selecionar a data desejada. Depois clique em seu horário de 

preferência para  prosseguir com o agendamento.



Verifique os dados do agendamento e clique em “Confirmar”. 

Pronto! Sua emissão está agendada.



Se ainda persistir 

alguma dúvida, entre 

em contato conosco:

0800 580 8090

oabba@certdata.com.br


