Processo de certificação
Open Insurance Brasil

Julho de 2022

Macro etapas do processo
1. Aquisição dos Certificados ICP Brasil
Pré-requisitos:
•

N/A

2. Solicitação de Certificação
Pré-requisitos:
•

Aquisição dos Certificados de Segurança junto a
alguma das ACs homologadas

Atividades:
Atividades:
Cada participante deverá contatar a entidade
certificadora de sua preferência e requerer
os certificados digitais necessários ao Open Insurance
de acordo com o Manual de Segurança da Informação
(Disponível em: Link).
As AC habilitadas para emitirem estes certificados e
seus respectivos canais de vendas estão listados no
próximo slide.

Cada participante deverá entrar em contato com a
Open ID e solicitar o processo de certificação de seus
certificados de segurança. O participante pode optar
por se tornar um membro ou não da fundação Open ID,
sendo que a afiliação necessita a contratação separada
de um membership que proporciona descontos nas fees
de certificação.
Cabe ao participante avaliar a opção mais adequada a
sua instituição. Seguem os links de detalhamento das
opções:
1.

Solicitação de um membership da OPEN ID

2.

Solicitação das certificações separadamente.

3. Procedimento de Certificação
Pré-requisitos:
•

Aquisição dos Certificados de Segurança junto a
alguma das ACs homologadas; e

•

Solicitação de certificação registrada junto à Open
ID

Atividades:
Cada participante deverá participar dos workshops
junto à Open ID ou acompanhar a gravação de alguma
das seções e prosseguir com a certificação apresentada.

As duas seções de workshop apresentarão o mesmo
conteúdo, mas serão segmentadas de forma a antecipar
o processo aos participantes que estiverem adiantados.

Para duvidas com Open ID, envie um e-mail para:

Datas importantes:
•

13/07: Plantão de dúvidas

•

20/07: Plantão de dúvidas

•

05/08: Data-limite para aquisição dos certificados

certification@oidf.org

Datas importantes:

Datas importantes:

•

28/07: 1º workshop de certificação

•

11/08: 2º workshop de certificação

•

01/09: Data-limite para certificação

•

05/08: Data-limite para solicitação das
certificações

Lista de ACs e respectivos canais de venda e comunicação

ACs

Canal de venda

CERTSIGN

comercial@certisign.com.br

SERASA

Canal de comunicação
E-mail
Celular
mmilanello@certisign.com.br

(11) 99568-3886

bspirandelli@certisign.com.br

(11) 99568-6374

https://serasa.certificadodigital.com.br/ecommercecorporativo/icp-brasil/

corporativo.eid@br.experian.com

(11) 97382-4576

VALID

https://www.validcertificadora.com.br/

rogerio.gusmao@valid.com

(11) 2575-6800
(11) 94382-4694

SOLUTI

https://idtech.soluti.com.br/open-insurance

daniel.nascimento@soluti.com.br

(11) 98786-6036

SERPRO

https://www.loja.serpro.gov.br/certificacao/

comercial@serpro.gov.br

-

Cronograma base para obter o certificado ICP Brasil e certificação

27/06

04/07

11/07

18/07

25/07

01/08

08/08

15/08

22/08

29/08

Fase 2
ICP Brasil
05/08

Obtenção do certificado
Workshop com ACs

13/07

01/09

20/07

Open ID Foundation – FAPI BR
Requisição da Certificação FAPI c/ Open ID
Processo de Certificação FAPI BR

Workshop OPEN ID

28/07
1º Workshop de
esclarecimento de
dúvidas com as ACs

11/08

2º Workshop de
esclarecimento de
dúvidas com as ACs

1º Workshop certificação
FAPI com Open ID

2º Workshop certificação
FAPI com Open ID
Prazo final para solicitação do certificação FAPI
BR na Open ID

05/09

