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1. Objetivo deste Manual do Usuário
Este Manual do Usuário contém o passo a passo das principais transações e serviços do sistema a fim de 
orientar o usuário na utilização correta do sistema.

Obs.: Para esclarecimento de eventuais dúvidas ou mais informações, solicite auxílio do Service Desk pelo 
número 3324-7400. 



2. Bem Vindo a Eleição Virtual

O sistema Eleição Virtual tem como objetivo auxiliar na escolha de um ou mais indivíduos para ocupar um 
cargo por meio de votação.

Quem pode utilizar o Sistema Eleição Virtual?

o Colaboradores do Tribunal de Justiça e demais Unidades.

Quais os Requisitos Técnicos para acessar o Sistema Eleição Virtual?

Para a utilização do Eleição Virtual apenas se faz necessário:
o Um computador com acesso à rede;
o Browser Internet Explorer versão 8 ou inferior e Mozilla Firefox todas as versões;
o Leitor de PDF para gerar os relatórios disponíveis no sistema.

Funcionalidades do Sistema

o Cadastro de usuário para acesso ao sistema;
o Cadastro e Consulta Eleição;
o Gerir Candidatos (Aprovar/Reprovar Candidatos);
o Candidatura a Eleição;
o Votação para eleger o(s) Candidato(s);
o Cadastro de usuário do sistema;
o Relatórios;



3. Menu Administração

O acesso ao sistema Eleição Virtual é disponibilizado através de:

• O sistema estará disponível na página inicial do TJBA, no banner do 'Colégio de Magistrados', 
pois, inicialmente, o sistema contemplará apenas uma Eleição focada em eleger os 03 (três) ma-
gistrados componentes da nova Mesa Diretora do CMJE.

• O login no sistema é feito através da matrícula e senha do RH NET.

Os usuário serão redirecionados para o link: http://www7.tjba.jus.br/eleicaovirtual/acesso/login.wsp

Existem 03 (três) perfis de acesso ao sistema:

 O acesso da Comissão Eleitoral;
 O acesso da Comissão Eleitoral com permissão para votar;
 O acesso do Magistrado Candidato a Eleição;

São atribuições exclusivas da Comissão Eleitoral:

 Conceder e inativar acesso ao sistema;
 Cadastrar a Eleição;
 Gerir Candidatos (Aprovar/Reprovar Candidatos);
 Relatórios.

Ao logar no sistema, o perfil da Comissão Eleitoral terá acessos aos menus: Administração, Relatórios e 
Sair.

São atribuições exclusivas da Comissão Eleitoral com permissão para votar:

 Conceder e inativar acesso ao sistema;
 Cadastrar a Eleição;
 Gerir Candidatos (Aprovar/Reprovar Candidatos);
 Votar em um Candidato a sua escolha;
 Relatórios.

Ao logar no sistema, o perfil da Comissão Eleitoral com permissão para votar terá acessos aos menus: 
Administração, Relatórios, Eleição e Sair.

São atribuições exclusivas do Magistrado Candidato a Eleição:

 Candidatar-se a uma Eleição;
 Votar em um Candidato a sua escolha;
 Relatório de Candidatos.

Ao  logar  no  sistema,  o  perfil  do  Magistrado  Candidato  a  Eleição  terá  acessos  aos  menus:  Eleição, 
Relatórios e Sair.



Figure 1 - Login



3.1. Tela Cadastrar Usuário

O primeiro passo a ser executado é conceder os acessos ao sistema.
Para cadastrar um novo usuário é só clicar no menu Administração >  Usuário/Acesso e clicar no botão 
‘Novo’, como mostra as imagens abaixo:

Figure 2 - Tela Consulta de Usuários

Antes de efetuar um novo cadastro, é indicado que faça uma pesquisa, clicando no botão ‘Buscar’. O 
sistema não permite o cadastro duplicado de usuário, a pesquisa, anterior ao cadastro, evita o retrabalho 
do operador, que será interrompido com uma mensagem de ‘Usuário já existente!’.
Na mesma tela podemos alterar o ‘Status’ dos usuários já existentes. Basta apenas, selecionar o usuário 
que deve ser alterada e clicar no botão ‘Ativar/Desativar’. Se caso, haja a necessidade de alterar os outros 
campos, selecione o usuário e clique no ícone ‘Alterar’ .
Após efetuar a pesquisa e perceber que o usuário ainda não possui o cadastro, a seguir, entraremos na 
tela Cadastrar Usuário clicando no botão ‘Novo’.



Figure 3 - Tela de Cadastro de Usuário

Para cadastrar um novo usuário informe a matrícula e clique na imagem de lupa ao lado do campo. As 
informações como Nome e E-mail serão preenchidas, automaticamente, conforme o cadastro no RH.NET. 
O campo Nome é apenas para leitura, ou seja, não pode ser editado.
Para finalizar o cadastro, escolha o Perfil, o Status e clique no botão ‘Salvar‘.
Ficar atento quanto ao campo ‘Status’. Se selecionada a opção INATIVO, o usuário não conseguirá ter 
acesso ao sistema mesmo estando cadastrado.



3.2. Tela Cadastrar Eleição

Para consultar as eleições que já foram cadastradas no sistema, basta clicar no botão ‘Pesquisar’.
Na mesma tela podemos alterar o ‘Status’ das Eleições já cadastradas. Basta apenas, selecionar a Eleição 
que deve ser alterada e clicar no botão ‘Ativar/Desativar’. Se caso, haja a necessidade de alterar os outros 
campos, selecione a Eleição e clique no ícone ‘Alterar’ .
Para cadastrar uma nova Eleição é só clicar no menu Administração >  Eleição e clicar no botão ‘Novo’, 
como mostra a imagem abaixo:

Figure 4 - Tela de Consultar Eleição

Para cadastrar uma nova Eleição, é necessário o preenchimento de todos os campos. 
No campo da Descrição, deverá ser fornecido a descrição da Eleição, exemplo: ELEIÇÃO COLÉGIO DE 
MAGISTRADOS. O campo Sigla, deverá ser preenchido com uma Sigla que identifique a Eleição, exemplo: 
CMJE2014. Nos campos Data/Hora Inicial e Data/Hora Final, deverão ser preenchidos com a data e hora 
de início e término da Eleição. Sendo que os campos Descrição e Sigla, não podem ser iguais a outra 
Eleição já existente.
Após o preenchimento de todos os campos, clica no botão ‘Salvar’ para finalizar o cadastro da nova 
Eleição.



Figure 5 - Tela de Cadastro de Eleição



3.3. Tela Candidatos Pendentes

Na tela de Candidatos Pendentes, aparecerá todos os Candidatos que se inscreveram nas Eleições, para a 
Comissão Eleitoral ‘Aprovar ( ) ou Reprovar ( )’ sua Candidatura.
Após a decisão da Comissão, o Candidato receberá um e-mail informando a sua situação na Eleição em 
que se Candidatou.

Figure 6 - Tela de Candidatos Pendentes



4. Menu Eleição Virtual

No menu Eleição Virtual, estão agrupadas as funcionalidades para Candidatura e Eleição.

4.1. Tela Candidatura

Para lançar a sua Candidatura, basta informar o e-mail para contato e clicar no botão ‘Salvar’, conforme 
mostra na imagem abaixo:

Figure 7 - Tela de Candidatura



Na tela, aparecerá uma mensagem de confirmação da Candidatura e o Candidato, também receberá esta 
confirmação por e-mail.

Figure 8 - Mensagem de Confirmação

Concluída esta etapa, a sua Candidatura passará por uma validação junta a Comissão Eleitoral e o 
Candidato receberá um e-mail informando se sua Candidatura foi aprovado ou reprovado pela Comissão.
Vale ressaltar que, só é permitido lançar a sua Candidatura até 01:00hr antes do ínicio das votações. Após, 
isso, o sistema impedirá qualquer Candidatura.



4.2. Tela Eleição

A tela de Eleição apresentará o nome de todos os Candidatos elegíveis, aqueles que foram aprovados, 
anteriormente, pela Comisssão Eleitoral e as opções ‘Nulo’ e ‘Branco’.
Escolha uma, entre as opções de voto, e clique no botão ‘Salvar’.

Figure 9 - Tela de Eleição Disponível

O voto só será computado apenas uma vez. O voto é secreto e não ficará vinculado ao Eleitor.



Figure 10 - Mensagem de Voto Confirmado



5. Menu Relatórios

O sistema dispõe de 03 (três) tipos de relatórios, são esses:

 Relatório de Candidatos;
 Relatório de Eleitores;
 Relatório Resultado da Eleição;

Nos campos Eleição e Relatório, selecione as opções das quais deseja extrair as informações e clique no 
botão ‘Imprimir’. Para visualizar os relatórios é necessário um leitor de PDF.

Figure 11 - Tela de Relatórios

O Relatório de Candidatos, para o perfil de Comissão Eleitoral, lista todos os Candidatos por Eleição, 
independente, se foi aprovado ou não como Candidato.
No Perfil de Magistrado, este relatório exibe apenas os Candidatos que estão aprovados por Eleição.
Este relatório possui os seguintes campos: Matrícula, Candidato, Lotação e Situação. E está ordenado pelo 
nome do Candidato.



Figure 12 - Relatório de Candidatos (Perfil Comissão)

Figure 13 - Relatório de Candidatos (Perfil Magistrado)



O Relatório de Eleitores,  lista todos os Eleitores cadastrados no Sistema, independente, se participaram 
ou não de uma Votação.
Este relatório possui os seguintes campos: Matrícula, Eleitor, Lotação e Voto. E está ordenado pelo nome 
do Eleitor.

Figure 14 - Relatório de Eleitores



Figure 15 - Relatório Resultado da Eleição

O Relatório Resultado da Eleição, mostra o resultado da Eleição. 
Este relatório possui os seguintes campos: Matrícula, Candidato, Lotação e Votos. E está ordenado por 
quantidade, decrescente, dos votos.

6. Sair

Sempre que terminar de utilizar o sistema, efetuar o logoff no menu Sair. A fim de evitar que terceiros 
utilize o seu acesso sem autorização.


