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1. Você receberá um e-mail, no horário 
de abertura da eleição: 

Descrição da eleição 

E-mail com mensagem individualizada para cada eleitor 

Mensagem (opcional) da Comissão Eleitoral 

Informações necessárias 
para votar 



2. Acesse a urna virtual, clicando no 
link disponível na mensagem 



3. Uma nova janela do seu navegador 
de internet vai abrir! 

A . Você precisa se identificar e conectar 
com o sistema de votação! 
B. Isso garante que somente os eleitores 
previamente cadastrados no sistema 
poderão votar. 
C. Como faço essa conexão? 
Retorne a sua mensagem de E-mail 



4. Obtenha os dados de identificação: 
Copie e cole na página de votação 

A . Sua ID é seu nome registrado no 
banco de dados 

B . A senha é gerada automaticamente pelo 
sistema e enviada ao eleitor.  A comissão 
eleitoral não tem acesso a essa informação! 

C .Copie e cole esses dados e 
faça o Log in 



5. Você está conectado com a urna 

Descrição da eleição 

Seu voto se dará em TRÊS etapas, 
de forma parecida com as urnas 
eletrônicas usadas no Brasil 

Clique em START 



6. Etapa de escolha do seu candidato 

Descrição da eleição 

Veja em quantos candidatos você poderá votar 

Faça sua escolha! 

Próximo passo! 



7. Revise seu voto e confirme! 

Revise seu voto! 

Confirme! 

Está correto? 

Descrição da eleição 



8. Deposite sua “cédula” na urna 

Descrição da eleição 
Seu login 

Deposite sua cédula  na 
urna ou ... 

Cancele e reinicie a votação. 

Concluiu o voto, reavaliou e quer trocar de candidato(a)? 
Você pode votar novamente, trocar de candidato(a) quantas vezes 
quiser!! Somente o seu último voto ficará registrado no sistema. 



9. Aqui está o comprovante do seu 
(último) voto!! 



10. O que a comissão eleitoral fez/faz? 
Meu voto é seguro? É secreto? 

• As funções da comissão eleitoral são: 
– Lançar o edital da eleição; 

– Receber a inscrição dos candidatos(as); 

– Criar a eleição no sistema Helios Voting, definindo os 
parâmetros, horário de votação e procedimentos; 

– Cadastrar os candidatos; 

– Cadastrar o banco de dados de eleitores, eventualmente 
dos três segmentos representativos; 

– Executar a eleição e acompanhar o andamento; 

– Apurar o resultado ao final do pleito; 

– Publicar o resultado da eleição 

 



11. O que a Comissão Eleitoral faz ou 
consegue saber durante a eleição? 

• A quantidade de pessoas que votaram e a lista de 
votantes é atualizada em tempo real. No sistema 
digital, ao invés de assinar uma lista de presença, é 
gerado um código de registro (criptografado). 

 

 

 

 

 

• O voto é absolutamente secreto!!! 



12. Ao final do pleito, é publicado o 
resultado: 


