
Procedimento Padrão de
Agendamento Automático

VÍDEOCONFERÊNCIA



Ao inserir o número do ticket clique em “Buscar Ticket”

Prezados, segue o link para iniciar o agendamento do atendimento

https://gac.onlinecertificadora.com.br/UI/VENDA/AgendaTicket

Digitar 
TICKET



DESCER



Preenchimento obrigatório:
1) Telefone/WhatsApp;
2) E-mail; 
3) Salvar informações.

OBS: para a equipe da videoconferência entrar em contato.
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SELECIONAR
Videoconferência

1. DOCUMENTOS > Upload dos documentos para o
setor de vídeo conferencia entrar em contato.

(Documentos obrigatórios e Opcionais de acordo com
a necessidade do certificado emitido pelo órgão,
verificar o passo a passo nos próximos slides)



FAZER UPLOAD DOS DOCUMENTOS

Na aba “Documentos” será para anexar os arquivos 
sendo obrigatório a CNH(Carteira Nacional de 

Habilitação) aberta, sem cortes, legível e colorida 
e Carta de Autorização.

Obs. : Anexar os documentos legíveis com plenas 
condições de visualização, para que o atendimento 
não seja cancelado ou reagendado. 

CNH Digital próxima página.



SELECIONAR
Videoconferência

2. AGENDAMENTO > Selecionar data ,hora e colocar o
e-mail e nº para contato (Passo a passo no próximo
slide)



Todos os atendimento por videoconferência selecione as 
opções seguintes:

1) UF: MT
2) Cidade: Cuiabá
3) Polo de Atendimento: Verificação – Videoconferência
4) Selecionar DATA no Calendário
5) Selecionar HORA no dia selecionado
6) Salvar Agendamento. 

HORÁRIO AGENDADO É DE CUIABÁ SIGNIFICA (1) UMA 
HORA A MENOS DE BRASÍLIA. 
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CNH Digital

Deve ser anexada no sistema a imagem do arquivo 

contendo o QR-CODE, e durante a gravação da 

videoconferência o titular deve abrir o APP (Carteira 

Digital de Trânsito de Governo do Brasil) e mostrar o 

documento diretamente do APP durante a gravação, 

ou seja, ele terá que acessar a vídeo de um 

dispositivo diferente de onde está instalado o APP.



A equipe da videoconferência entrará em contato com senhor(a) pelo 
WhatsApp, lhes mandarão o link para o acesso a plataforma (whereby) 
por e-mail. A senhor(a) receberá um código de validação, após o código 
de validação irá criar a senha. Essa senha é muito importante, não 
pode ser esquecida é com ela que será feita a instalação.
Na videoconferência a equipe irá gravar um vídeo, fazer perguntas, 
tirar foto 3x4 e no final enviara um e-mail para fazer a instalação.
É necessário ter em mãos o documento de identificação. (Se for CNH 
digital, precisa apresentar a mesma no aplicativo)
O link será enviado na hora do atendimento por e-mail pelo fato de ter 
apenas 10 minutos de duração.


