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1 – Introdução 
 

O segundo fator de autenticação trata-se de mecanismo de segurança extra, aplicado 

exclusivamente para usuários que acessarem a Plataforma NoMe via internet através 

do link (nome.cetip.com.br) sem qualquer impacto para os usuários com acesso via 

RTM.). Este mecanismo visa evitar o uso indevido das contas, tornando o acesso mais 

seguro e protegido.  

Ao acessar a Plataforma NoMe, o usuário deverá inserir as informações de login e senha 

e será redirecionado para a indicação de um segundo código (token).  

Este código pode ser obtido a partir do recebimento via e-mail cadastrado do usuário ou 

pelo aplicativo CA Mobile Autenthicator que deverá ser instalado em seu dispositivo 

móvel. O aplicativo encontra-se disponível para download nas lojas on-line. 

O usuário administrador poderá efetuar a manutenção de seus usuários acessando a 

área logada da Plataforma NoMe nas seguintes funcionalidades abaixo: 

• Controle de Acesso > Usuário > Manutenção de Usuário 

• Controle de Acesso > Administrador > Manutenção de Administrador 

Caso o usuário não seja configurado para acesso pela internet, o tipo do segundo fator 

de autenticação não deve ser indicado, sendo necessário a indicação do campo 

“Usuário (Tipo Autenticação)” como Em branco. 
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2 – Procedimento para recebimento do token via e-mail 
 

O usuário deverá acessar a Plataforma NoMe e inserir suas credenciais de acesso. 

 

Após inserir as informações, o sistema enviará um e-mail para o usuário contendo o 

código token. Por questões de segurança, o token terá validade de 15 minutos. 

 

O código token deve ser informado no campo “Token”, para realizar a autenticação do 

usuário. 

 

Caso o código token não seja enviado ou tenha expirado, é possível solicitar o envio de 

um novo código, clicando no botão “Reenviar Token”.  
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3 – Procedimento para recebimento do token via aplicativo 

CA Mobile Authenticator 
 

O usuário deve acessar as lojas on-line (Apple Store ou Play Store) do seu dispositivo 

móvel para realizar o download do aplicativo CA Mobile Autenthicator. 

 

Após realizar o download, em seu primeiro acesso o usuário deverá aceitar os termos e 

condições para o uso do aplicativo. 
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O usuário deve configurar uma conta de acesso. Para isso, é necessário clicar em 

“Adicionar conta”. O aplicativo disponibilizará a opção para configurar a conta utilizando 

um QR Code. 

Clique em “Fazer a leitura do código QR”. 

 

 

O usuário deverá acessar a plataforma NoMe através da URL 

https://nome.cetip.com.br/, e preencher com as suas credenciais de acesso. 

 

 

  

https://nome.cetip.com.br/
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Se o usuário estiver realizando seu primeiro acesso utilizando o aplicativo, após inserir 

suas credenciais, a plataforma NoMe enviará uma chave token no endereço de e-mail 

do usuário cadastrado. 

 

O usuário deverá inserir o código no campo “Token”. 
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Ao clicar no botão “Conectar”, o sistema irá apresentar um QR Code para sincronizar a 

conta do usuário no aplicativo CA Mobile Autenthicator. 

 

Utilizando o aplicativo, o usuário deverá realizar a leitura do QR Code. 
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Após realizar a leitura do QR Code, o aplicativo solicitará a criação de uma senha (PIN) 

que será utilizada no acesso do aplicativo. A senha poderá conter caracteres especiais, 

letras e números de sua preferência com limite máximo de até 30 caracteres. 

 

Após criar a senha, o usuário visualizará uma mensagem que indica que a conta foi 

adicionada com sucesso.  
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Ao retornar a tela inicial do aplicativo, será apresentado a conta criada.  

 

Para acessar a chave token basta clicar na conta e inserir o código PIN cadastrado. 
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Com a chave token gerada no aplicativo CA Mobile Authenticator, o usuário deverá 

acessar a plataforma NoMe (https://nome.cetip.com.br/), inserir suas credenciais de 

acesso e digitar a chave no campo “Token”. 

 

 

 

Após clicar no botão Conectar, o usuário será direcionado para a tela principal da 

plataforma NoMe. 

 

 

Caso seja necessário reconfigurar sua conta de acesso no aplicativo CA Mobile 

Authenticator, basta clicar no botão “Ressincronizar Aplicativo” e realizar os 

procedimentos de leitura de um novo QR Code, conforme detalhados neste manual. 

 

 

https://nome.cetip.com.br/

