
  

  

INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DO SIAPENET 

1) Executar o instalador do Java (JavaSetup8u121.exe) 
Disponível para download em:  
 
https://portal.ifba.edu.br/dgti/documentos/aplicativos/javasetup8u121.zip/@@download/fil
e/JavaSetup8u121.zip 

2) Caso tenha uma versão anterior do Java, desinstalar e prosseguir com o fluxo da 

instalação 

https://portal.ifba.edu.br/dgti/documentos/aplicativos/javasetup8u121.zip/@@download/file/JavaSetup8u121.zip
https://portal.ifba.edu.br/dgti/documentos/aplicativos/javasetup8u121.zip/@@download/file/JavaSetup8u121.zip


  

  

3) Desconectar o Token do Computador e Instalar o Driver do Token 

Driver_Safesign_Windows_64bits 
 
Disponível para download em: 
https://portal.ifba.edu.br/dgti/documentos/aplicativos/driver_safesign_windows_64bits
.zip/view 

4) Após a conclusão de instalação do JavaSetup8u121.exe, executar o instalador do 

Mozilla Firefox (Firefox Setup 49.0.2.exe) 

Disponível para download em: 
https://portal.ifba.edu.br/dgti/documentos/aplicativos/firefox-setup-49-0-2.zip/view 

5) Ao finalizar, abrir o Mozilla Firefox e seguir o seguinte passo-a-passo 

a) Clicar no Ícone localizado no canto direito Superior, identificado por 3 linhas e 

selecionar a opção “Opções” 

b) Será aberta a tela abaixo 

https://portal.ifba.edu.br/dgti/documentos/aplicativos/driver_safesign_windows_64bits.zip/view
https://portal.ifba.edu.br/dgti/documentos/aplicativos/driver_safesign_windows_64bits.zip/view
https://portal.ifba.edu.br/dgti/documentos/aplicativos/firefox-setup-49-0-2.zip/view


  

  

6) Selecionar no menu esquerdo a opção “Avançado”, depois o subitem “Certificados”, 

conforme destacado na imagem abaixo e clicar em “Dispositivos de Segurança” 

7) Ao clicar em “Dispositivos de Segurança” , será aberto a tela a seguir para configuração 

do token ao seu navegador Mozilla Firefox 

a) Clicar em Carregar 



  

  

8) Procurar o driver “aetpkss11.dll” no diretório C:/Windows/System32/ 

a) Ao encontrá-lo, selecionar e clicar em Abrir 

9) Após selecionar o Driver irá aparecer o nome “Novo Módulo PKCS#11” e a lista de 

dispositivos conectados 

a) Nesta etapa não será identificado nenhum Token, pois seu Token está 

desconectado 

b) Clicar em Ok 



  

  

10) Fechar a tela de opções 

11) Abrir o configurador do Java “Configurar Java” 



  

  

12) Clicar na Aba “Segurança” 

13) Adicionar a seguinte Lista de Exceções de Sites e clicar em Ok 



  

  

14) Clicar em “Restaurar Prompt de Segurança” e confirmar 

15) Ir na Aba “Geral” e clicar em “Definições” 

a) Clicar em Excluir Arquivos 



  

  

16) Selecionar todas as caixas conforme imagem abaixo e clicar em “Ok” 

17) Clicar em “Aplicar” e depois em “Ok” 



  

  

18) Acessar o Site do SIAPENET  e tentar acesso 

19) No processo de acesso ao aparecer a tela Abaixo clicar sempre em “Mais tarde” 

https://www1.siapenet.gov.br/orgao/Login.do?method=inicio
https://www1.siapenet.gov.br/orgao/Login.do?method=inicio
https://www1.siapenet.gov.br/orgao/Login.do?method=inicio


  

 

20) Ao aparecer a tela abaixo, selecionar a caixa “Não mostrar..” e clicar em executar 

21) Clicar em OK 

22) Pronto! Sua máquina está configurada para acesso ao SIAPENET 

23) Caso tenha alguma dúvida, abrir/atualizar chamado no SUAP identificando o problema 

de forma detalhada e preferivelmente com printscreen 


