
Passo a passo para a

Prova de Vida Digital

Serviç� de Veterano� e Pensionista� da Marinha

LOBO DO MAR



REQUISITOS DA 

VALIDAÇÃO FACIAL:

É necessário estar

biometrizado no TSE

ou na Secretaria

Nacional de Trânsito

(SENATRAN).

Ter um aparelho

celular com câmera

fotográfica.

Vamos ao passo a passo



Instalar o aplicativo

App Store
Baixar na

Google Play
Baixar na

PASSO 1:

Baixe o aplicativo,

procurando por

‘‘Gov.br’’ na loja

de aplicativo do 

seu celular, depois

instale o aplicativo,

clicando em ‘‘Instalar’’.



PASSO 2:
Abrir o aplicativo

Abra o aplicativo,

clicando em ‘‘abrir’’.

PASSO 3:

Entre no aplicativo,

clicando em ‘‘entrar

com Gov.br’’.



Criar conta

PASSO 4:

Digite seu CPF

e clique em ‘‘criar

conta’’.

PASSO 5:

Selecione a opção

de cadastro

(utilizaremos como

exemplo a opção 

‘‘CPF’’).



Criar conta

PASSO 6:

Preencha seu CPF,

nome completo, concorde 

com os termos de uso, 

marque a caixa ‘‘não 

sou um robô’’ e clique 

em ‘‘avançar’’.



Ativar conta

PASSO 7:

Forneça e-mail

ou número de 

celular e clique 

em ‘‘avançar’’.

PASSO 8:
Ao receber o

código de

digitação  na

opção escolhida

anteriormente, 

digite o código 

de 6 (seis) dígitos

e clique em ‘‘avançar’’.



Criar conta

PASSO 9:

Selecione as imagens

solicitadas na tela de

autentificação e clique

em ‘‘verificar’’.

PASSO 10:

Preencha novos

dados pessoais

e clique em

‘‘autorizar’’.



Criar conta

PASSO 11:

Verifique novos

dados pessoais

e clique em

‘‘prosseguir’’.

PASSO 12:

Confirme dados

pessoais e clique 

em ‘‘avançar’’.



Cadastrar senha

PASSO 13:

Cadastre sua

senha, inserindo-a

duas vezes, depois

clique em ‘‘concluir’’.

PASSO 14:

Acesse a conta, 

utilizando o CPF  

e clique em

‘‘avançar’’.



Acessar conta

PASSO 15:

Digite a senha

cadastrada e 

clique em ‘‘entrar’’.

PASSO 16:

Autorize o 

uso de dados

pessoais.



Realizando a Prova 
de Vida

Você receberá uma notificação no 

aplicativo, no mês do seu aniversário,

solicitando a realização da Prova de

Vida Digital.

Essa notificação ficará disponível

até o último dia do mês do seu

aniversário.

Após esse período, não será mais 

possível realizar a Prova de Vida 

pelo aplicativo naquele ano.

Vamos ao passo a passo



Realizando a Prova 
de Vida Digital

Passo 1:

No mês do seu

aniversário, entre

no aplicativo e

acesse ‘‘autorizações’’.

Passo 2:

Acesse ‘‘avisos’’.



Passo 3:

Aceite a validação

facial, seguindo as 

instruções do 

aplicativo.

Passo 4:

Realize a validação

facial, seguindo as 

instruções do 

aplicativo.

Realizando a Prova 
de Vida Digital



Passo 5:

Aguarde um

instante.

Passo 6:

Clique em ‘‘ok’’.

Realizando a Prova 
de Vida Digital



   Mais informações (dúvidas,

  esclarecimentos, Feedback)

  podem ser obtidas através do 

                    email:

svpm.recadastramento@marinha.mil.br

Realizando a Prova 
de Vida Digital



Sua Prova de Vida 

Digital foi realizada

com sucesso!

LOBO DO MAR

www.marinha.mil.br/svpm


