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Como inserir assinatura digital em arquivo pdf

Você pode assinar um documento para confirmar seu conteúdo ou aprovar o documento. Este documento explica como assinar um documento ou contrato usando o aplicativo de desktop Acrobat ou Reader. Para assinar um documento ou formulário PDF, você pode inserir, desenhar ou colar uma imagem de sua assinatura manuscrita. Você também
pode adicionar texto, como seu nome, empresa, posição ou data. Quando o documento é salvo, a assinatura e o texto tornam-se parte do PDF. Nota: Você também pode capturar uma imagem da sua assinatura usando o aplicativo móvel Acrobat Reader da Adobe e armazená-la no Adobe Document Cloud para que ele seja sincronizado e disponível para
uso em sua área de trabalho e outros dispositivos móveis. Para obter mais informações, consulte Captura de assinatura móvel e use-a em qualquer lugar. Abra o documento PDF ou formulário que deseja assinar. Clique no ícone de assinatura na barra de ferramentas. Além disso, selecione Ferramentas e Sinais ou selecione preencher e digitar o painel à
direita.  A ferramenta de preenchimento e o sinal são exibidos. Clique em Preencher e Assinar. Os campos de forma são detectados automaticamente. Passe o mouse sobre o campo para exibir a caixa azul. Clique em qualquer lugar da caixa azul e o cursor será colocado automaticamente na posição correta. Traga o texto para preencher o campo.  Passe
o mouse sobre o campo de texto que você pode escolher a cor que deseja preencher o formulário PDF. Clique no botão Cores para preencher e assinar o menu e escolher a cor desejada. A cor padrão da assinatura é preta. Para manter a cor de assinatura padrão, certifique-se de que a opção de cor Keep asssinaturas seja limpa. Clique no ícone Assinar
na barra de ferramentas e escolha se deve adicionar uma assinatura ou apenas suas iniciais. Se você já adicionou uma assinatura ou iniciais, eles aparecerão como opções para escolher. Se você já adicionou sua assinatura ou iniciais, basta selecioná-las entre suas opções de assinatura e, em seguida, clicar no lugar no PDF onde você deseja adicionar
uma assinatura. Vá para o próximo passo. Se você se inscrever pela primeira vez, você verá a assinatura ou as iniciais do painel. Abaixo está um exemplo da barra de assinatura. Você pode inserir, desenhar ou importar uma imagem de legenda. Assinaturas adicionais e iniciais são salvas para uso futuro. Tipo: Traga seu nome para o campo. Você pode
escolher entre uma pequena seleção de estilos de assinatura; Clique em Alterar estilo para ver um estilo diferente. Desenhe: Desenhe sua assinatura no campo. Imagem: Pesquise e selecione uma imagem da sua legenda. Salvar a assinatura: Quando esta caixa de seleção for selecionada e você estiver conectado ao Acrobat Reader ou Acrobata, a
assinatura adicionada é armazenada com segurança em uma nuvem de documentos adobe para reutilização. Clique em Aplicar e clique na localização do formulário no qual deseja inserir a assinatura ou suas iniciais. Para mover a assinatura ou a posição original, clique no campo para desligá-la e usar as teclas de direção. Para dimensionar ou remover o
campo, use as configurações na barra de ferramentas de campo. Nota: Se você quiser usar a imagem como legenda: Assine seu nome em tinta preta em uma folha limpa e limpa. Digite no meio do papel para não fotografar ou escanear as bordas. Atire ou escaneie sua assinatura. Se você precisar tirar uma foto de sua assinatura, certifique-se de que a
página está iluminada e que nenhuma sombra passa pela assinatura. Transfira a foto ou digitalize para o computador. O Acrobat/Reader suporta arquivos JPG, JPEG, PNG, GIF, TIFF, TIF e BMP. Você não tem que cortar a imagem. O Acrobat/Reader importa uma assinatura somente se a foto ou a digitalização forem relativamente claras. Se alguém usou
o Adobe Sign para enviar um contrato de assinatura, você receberá uma notificação de e-mail com um link para sua assinatura. Além disso, se você usar o aplicativo Acrobat DC ou Acrobat Reader DC, verá uma notificação de que o contrato foi enviado a você para uma assinatura. Tome uma das seguintes etapas para assinar um contrato enviado a você
usando Adobe Sign: In Acrobat DC ou Acrobat Reader DC, clique em Home. Clique em todos os contratos na seção Assinatura. Todos os contratos gerais ou recebidos de assinatura são exibidos. Clique duas vezes no contrato De Esperar por Você ou selecione o contrato e pressione o sinal na barra à direita. O contrato está aberto. Clique nos campos e
insira as informações solicitadas. Clique na caixa de assinatura. Se você se inscrever pela primeira vez, você verá a assinatura ou as iniciais do painel.  Tipo: Traga seu nome para o campo. Você pode escolher entre uma pequena seleção de estilos de assinatura; Clique em Alterar estilo para ver um estilo diferente. Desenhe: Desenhe sua assinatura no
campo. Imagem: Pesquise e selecione uma imagem da sua legenda. Mobile: Escolha esta opção para criar uma assinatura em seu dispositivo móvel. Digite seu número de telefone e clique em Enviar. O link é enviado para o seu celular. Ao clicar no link, o navegador da Web em seu dispositivo móvel abre para que você possa desenhar ou escolher uma
imagem de sua assinatura. Salvar: Quando esta caixa de seleção for selecionada e você estiver conectado ao Acrobat Reader ou Acrobat, a assinatura adicionada será armazenada com segurança na Nuvem de Documentos do Adobe para reutilização. Clique em Solicitar para postar uma assinatura ou iniciais. Clique em Clicar para assinar. Clique no link
para o contrato recebido em sua assinatura de e-mail. O contrato será aberto em um navegador da Web. Clique nos campos e insira as informações solicitadas. Clique na caixa de assinatura. Se você se inscrever pela primeira vez, você verá a assinatura ou as iniciais do painel. Você pode inserir, desenhar ou importar uma imagem de legenda.
Assinaturas adicionais e iniciais são salvas para uso futuro. Tipo: Traga seu nome para o campo. Você pode escolher entre uma pequena seleção de estilos de assinatura; Clique em Alterar estilo para ver um estilo diferente. Desenhe: Desenhe sua assinatura no campo. Imagem: Pesquise e selecione uma imagem da sua legenda. Mobile: Escolha esta
opção para criar uma assinatura em seu dispositivo móvel. Digite seu número de telefone e clique em Enviar. O link é enviado para o seu celular. Ao clicar no link, o navegador da Web em seu dispositivo móvel abre para que você possa desenhar ou escolher uma imagem de sua assinatura. Salvar: Quando esta caixa de seleção for selecionada e você
estiver conectado ao Acrobat Reader ou Acrobat, a assinatura adicionada será armazenada com segurança na Nuvem de Documentos do Adobe para reutilização. Clique em Solicitar para postar uma assinatura ou iniciais. Clique para se inscrever. Uma vez que você assinou o formulário, você pode compartilhar o PDF com outros. Para compartilhar o
formulário, siga os passos mencionados no formulário Artigo Do Enviar. Você pode obter uma assinatura de outras pessoas usando a ferramenta Fill and Sign, que depende dos serviços de nuvem fornecidos pelo Adobe Sign. Esta ferramenta permite que os signatários assinem contratos em qualquer lugar usando um navegador da Web ou dispositivo
móvel. Os signatários não precisam fazer login ou comprar um produto da Adobe antes de chegar a um acordo. Um e-mail é enviado aos signatários pedindo que assinem os contratos. Após a assinatura, você e seus signatários recebem um PDF assinado por e-mail. Para monitorar todo o processo de assinatura no Acrobat DC ou no Acrobat Reader DC,
acesse a assinatura em casa. Para obter mais informações, consulte os arquivos do Word PDF como um formato de documento mais profissional e muitas vezes é usado em muitas situações formais. Assim, documentos PDF com assinatura digital são amplamente aceitos por razões de segurança e profissionais. Neste artigo veremos como inserir uma
assinatura pdf com PDFelement. Como adicionar uma assinatura com a ferramenta profissional Passo 1: Baixe e instale wondershare PDFelement Clique no botão de download mostrado acima para obter uma configuração do pacote. Uma vez baixado, você será solicitado a executar Clique em Executar e siga as informações de diálogo para instalá-la. Se
a solicitação não aparecer, clique duas vezes em .exe para instalar a ferramenta PDF no seu computador. Passo 2: Abra o arquivo, vá para o menu ícone 'Proteger botão' na área de trabalho para abrir a ferramenta PDF. Clique no menu Abrir para procurar um computador para o documento PDF que deseja adicionar à assinatura. Depois de abri-lo, vá
para o menu Segurança para adicionar uma assinatura ao documento PDF. Passo 3: Adicione uma assinatura ao PDF no menu Segurança, clique em Assinar o Documento. Passe o mouse sobre o documento PDF e clique na área a que deseja adicionar uma assinatura. Neste caso, haverá uma janela de diálogo com o nome Sinal de Documento. Passo
4: Crie um ID de assinatura para novos usuários que adicionem uma assinatura a um PDF com PDFelement pela primeira vez, deve pressionar o botão New ID para criar um novo ID. No campo Novo ID, se você já tem um ID digital, revise-o para importação para PDFelement. Se você não tiver um ID digital, crie-o com seu nome, endereço de e-mail,
nome da empresa, etc. Quando terminar de importar ou criar um ID digital, ele o levará de volta ao documento de sinal com suas informações de identificação exibidas na caixa. Clique no sinal e, em seguida, sua assinatura é adicionada ao arquivo PDF. Nota: Levando em conta a autoridade de sua assinatura digital, convidamos você a assinar um PDF
com um certificado baseado em um ID digital. Wondershare PDFelement permite que você crie seu próprio ID certificado, mas a abordagem geral é usar um ID de certificado emitido por uma autoridade de certificação de terceiros confiável. Com um ID digital baseado no certificado, os destinatários poderão verificar a autenticidade do arquivo PDF que
você assinou. Para adicionar sua assinatura ao arquivo PDF, especialmente no documento PDF importado, você precisa de uma ferramenta profissional de PDF, como o PDFelement. Embora este programa não seja tão conhecido como Adobe®® Reader e Adobe® Acrobat®, ele também permite que você aplique uma assinatura digital certificada que
certamente acelerará seu fluxo de trabalho com seus colegas, clientes e parceiros. O tutorial SIGNATURE VIDEO no Adobe Acrobat PDF permite que você insira, rastreie ou cole uma imagem de sua assinatura manuscrita. Você também pode adicionar seu nome, nome da empresa, data ou até mesmo nome em vez de assinatura. Além disso, esta
ferramenta fornece outros recursos importantes que facilitam a visualização e compartilhamento de documentos assinados. Ele também permite que você proteja documentos assinados com uma senha. Agora vamos ver como assinar o PDF usando o Adobe Acrobat. Passo 1 : Abra o arquivo PDF primeiro, abra o arquivo na Adobe O Acrobat® Adobe®
pede que você abra uma barra de assinatura se encontrar um requisito para assinar o documento. Você também pode clicar na barra de ferramentas do Acrobat. Você também pode optar por preencher e assinar na barra de ferramentas. Passo 2: Adicionar texto ou imagens (opcional) você pode adicionar texto, imagens ou desenhar uma legenda clicando
na opção Ferramentas e selecionando Adicionar texto ou adicionar uma imagem. Você pode adicionar seu texto ou imagem à caixa clicando nela. Passo 3: Coloque uma assinatura para colocar a assinatura original, selecione As Ferramentas e, em seguida, Preencha e Assine. Em seguida, use a opção Signature Place. A assinatura também pode ser
criada usando muitos outros métodos. Você pode inserir uma legenda usando uma webcam digitando o nome da legenda ou usando a imagem. Com o Acrobat, a função webcam não captura uma assinatura, mas cria uma assinatura que corresponde às características da sua assinatura. Passo 4: Salve sua assinatura, você pode salvar sua assinatura
movendo-se para Arquivo e, em seguida, Salvar. Assim® o Acrobat® Adobe abrirá um pop-up que lhe diz para escolher o Adobe Sign, que permite compartilhar ou enviar um documento PDF assinado para o destinatário do destino. Você também pode salvá-lo com o Adobe Document Cloud se precisar. No entanto, de acordo com o blog da Adobe, o
suporte ao produto Acrobat Reader XI será interrompido a partir de 15 de outubro de 2017, o que significa que não haverá mais atualizações ou atualizações de segurança. produtos e sem suporte ao cliente. Claro, você pode continuar a usar o programa, no entanto, seus arquivos e dados podem não estar seguros. Então você pode ir aqui para encontrar
melhores alternativas para a Adobe® Acrobat®. Acrobat®. como inserir assinatura digital em arquivo pdf
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