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1. CRIANDO USUÁRIO 

1º passo: acesse o sítio eletrônico http://atividadesauxiliares.bombeiros.mg.gov.br e 

clique em “INSCREVA-SE AGORA”, localizado no canto superior direito da tela. 
 

 
 
2º passo: clique em “CIDADÃO” para realizar o credenciamento de pessoa física e/ou 

credenciamento de pessoa jurídica. NÃO clicar em “EMPRESA”. 

http://atividadesauxiliares.bombeiros.mg.gov.br/


3º passo: preencha os campos com suas informações pessoais e clique em concluir. 

Tratando-se de pessoa jurídica, deverão ser inseridos os dados do representante  

legal. Você receberá sua senha de acesso ao sistema no e-mail informado. No campo 

“NOME”, só não preencha o seu último sobrenome. Já no campo “ÚLTIMO NOME”, 

preencha somente o último sobrenome 

CERTIFIQUE-SE QUE OS DADOS PREENCHIDOS ESTEJAM CORRETOS! 
 

4º passo: na mensagem informando que o cadastramento foi realizado com sucesso, 

clique em “OK”. 



5º passo: acesse seu e-mail pessoal informado no momento do cadastro e abra a 

mensagem recebida do endereço eletrônico “seg.corporativa@prodemge.gov.br”. 

Anote o login e senha recebidos e em seguida clique no link para realizar o primeiro 

acesso. Lembre-se de verificar sua caixa de Spam. 
 

 

 
6º passo: preencha os campos com o CPF (login) e senha recebidos, posteriormente 

clique em “ENTRAR”. 

mailto:seg.corporativa@prodemge.gov.br


7º passo: após realizar seu primeiro acesso, uma nova senha deverá ser criada. Para 

tanto, informe a senha atual, crie uma nova senha, confirme a nova senha e clique em 

“SALVAR”. A nova senha deverá conter caractere maiúsculo, minúsculo, número e 

caractere não alfabético (?!_@). 
 

 

 
8º passo: realize o acesso informando o CPF (login) e a nova senha cadastrada, 

depois clique em “ENTRAR”. 



9º passo: Preencha o cadastro para recuperar a senha de acesso, caso esqueça. 

Escolha qual será a pergunta a ser feita no momento da recuperação, em seguida, 

forneça a resposta. Posteriormente, clique em “SALVAR”. 



2. INICIANDO O REQUERIMENTO PARA CREDENCIAMENTO 

1º passo: feito o acesso ao sistema, escolha qual o credenciamento deseja realizar 

(pessoa física ou pessoa jurídica) e clique em “+NOVO” para iniciar o requerimento. 
 

 

 
2º passo: escolhido qual o tipo de credenciamento deseja realizar (pessoa física ou 

pessoa jurídica), preencha os campos com os dados pessoais, confira se as 

informações estão corretas e clique em “SALVAR”. 



3º passo: clique na aba “ATIVIDADES” e escolha em qual atividade auxiliar você 

pretende se credenciar. Posteriormente clique em “SALVAR”. 
 

 
 
4º passo: clique na aba “DOCUMENTAÇÃO”, insira os documentos (botão com 

símbolo de clips), clique em “SALVAR”, depois em “ENVIAR” e anote o número de 

protocolo informado. Uma vez clicado em “ENVIAR” o processo será encaminhado 

para análise do CBMMG e poderá ser acompanhado pelo usurário, conforme 

orientações do 5º passo. 

OBS: os documentos inseridos deverão estar em formato PDF! Documentos com 

frente e verso deverão estar em um único arquivo PDF. 



5º passo: para acompanhar o andamento do seu pedido de credenciamento, ao logar 

no sistema, clique em “MINHAS SOLICITAÇÕES”. O Status do requerimento poderá 

ser: requerimento, análise e homologação. 



3. IMPRIMINDO O CERTIFICADO 

1º passo: aprovado o requerimento para credenciamento, será emitido o certificado. 

Para imprimi-lo basta clicar no botão “MEUS CERTIFICADOS” localizado na área de 

“ATIVIDADES AUXILIARES”. 
 

 
 
2º passo: para visualizar o certificado clique no requerimento e depois no botão 

“IMPRIMIR”. 



3º passo: para imprimir o certificado, clique no botão de impressão. 



4. RESOLVENDO PENDÊNCIAS 

1º passo: caso exista alguma pendência durante o processo de análise do 

requerimento, ele será devolvido ao requerente. Para corrigir a pendência, o usuário, 

na tela inicial do SIGeA, deverá clicar no botão “TAREFAS PENDENTES”. 
 

 
 
2º passo: posteriormente, é necessário clicar no requerimento e na aba  

“HISTÓRICO”, local em que estará descrito, na coluna “COMENTÁRIOS”, as 

pendências existentes. Após corrigi-las, inserindo novos documentos ou alterando os 

dados preenchidos, basta clicar no botão “ENVIAR” para que o processo seja 

encaminhado para nova análise. 





5. CREDENCIANDO UM “POLO DE ENSINO” (PESSOA JURÍDICA) 

1º passo: Na tela inicial do SIGeA, clique em “MEUS CERTIFICADOS. 

Posteriormente clique sobre o requerimento que deseja alterar. 
 

 
 
2º passo: clique no botão “ALTERAR” 



3º passo: Clique em “NOVO ENDEREÇO” e insira os dados referentes ao novo local  a 

ser credenciado. Inserido os dados, clique em “APLICAR”. Na aba  “DOCUMENTOS”, 

insira a documentação relativa ao novo polo ensino, em seguida, clique em “ENVIAR”. 

 

 

 

 



6. ALTERANDO E/OU RENOVANDO O CREDENCIAMENTO (PESSOA FÍSICA 
OU PESSOA JURÍDICA) 

1º passo: Na tela inicial do SIGeA, clique em “MEUS CERTIFICADOS. 

Posteriormente clique sobre o requerimento que deseja alterar. 

 

2º passo: clique no botão “ALTERAR” ou “RENOVAR” 

 

 

 


