
 

 

COMISSÃO ELEITORAL 

 

 
RESOLUÇÃO Nº 06, DE 18 DE MARÇO DE 2022. 

 

 
Dispõe sobre o processo de votação por meio eletrônico pela internet nas eleições do SindEnfermeiro-

DF 2022. 

 
A COMISSÃO ELEITORAL DO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO DISTRITO FEDERAL, 

no uso das atribuições que lhe confere o Edital de Convocação para a Eleição do SindEnfermeiro, bem 

como nos termos das normas do Estatuto do SindEnfermeiro-DF e do Regimento Eleitoral aprovado 

pela Resolução 2 de 07/02/2022, RESOLVE: 

 
Art. 1º. Esta Resolução disciplina os procedimentos relativos à votação eletrônica por meio de 
plataforma online nas eleições da entidade sindical da categoria dos enfermeiros do DF para o 
período 2022/2026. 

 
CAPÍTULO I 

 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
Art. 2º. A Comissão Eleitoral do SindEnfermeiro-DF de 2022 sempre dará publicidade e 
transparência a todos os seus atos relacionados à votação online, bem como àqueles relacionados à 
publicidade institucional e divulgação de manual contendo orientações quanto aos procedimentos 
a serem efetivados no momento do voto, dirigidos a toda categoria dos enfermeiros e demais 
interessados. 
 
Art. 3º. A votação será realizada por plataforma online disponibilizada por empresa especializada, 
passível de auditoria e dotada de camadas de segurança digital adequadas aos mais altos níveis de 
segurança em meio digital compatíveis com o mercado, a fim de ser utilizada no processo de 
votação. 

 
Art. 4º. Todo o processo de votação por plataforma online eleitoral - procedimentos e sistema de 
votação - será testado, acompanhado e validado pelo jurídico. 

 
Art. 5º. A Comissão Eleitoral aprova a contrataçaõ da empresa especializda devido a comprovada 
experiência em processos de votação e eleições em geral, por sua assessoria quanto à implantação 
da plataforma online, bem como de todo o processo eleitoral. 

 
Art. 6º. As chapas devidamente registradas no âmbito do Sindicato dos Enfermeiros do DF, 
poderão, caso queiram, designar um perito assistente técnico de sua preferência e confiança, 
expert em tecnologia da informação, para fins de acompanhar as janelas de transparência 
relacionadas ao sistema, conforme datas previamente estabelecidas e convocação expressa da 
Comissão Eleitoral. 

 
CAPÍTULO II 

 
CADASTRO 

 
Art. 7º. As enfermeiras e os enfermeiros aptos a votar deverão realizar o cadastro na plataforma 
específica https://sindenfermeirodf.elejaonline.com/. Não surtirão efeitos para fins de votação nas 

https://sindenfermeirodf.elejaonline.com/


eleições os dados cadastrais (contatos de endereços de e-mail e de número de telefone celular e de 
local de votação) realizadas no sistema interno do SindEnfermeiro-DF, em razão da publicação do 
edital de convocação das eleições. 

 
§ 1º. O preenhimentos dos dados cadastrais ocorrerão apenas no âmbito da plataforma de votação 
online https://sindenfermeirodf.elejaonline.com/, por iniciativa do próprio eleitor nos casos 
previstos na presente Resolução. 

 
§ 2º. Esta vedação se justifica para dar maior transparência e segurança à Eleição, a fim de que   se 
tenha certeza de que os dados do eleitor somente serão fornecidos pelo mesmo. 
 
§ 3º. O acesso a plataforma poderá ser feito por meio de computador, celular ou tablet com acesso 

à internet. 

 
Art. 8º. No âmbito da plataforma de votação online https://sindenfermeirodf.elejaonline.com/ 
aparecerá a página inicial conforme ilustra a imagem: 
 

 
 
Art. 9º. O início do cadastro se dará após clicar em “inscreva-se”. 
 
§ 1º. Para prosseguir, o eleitor deverá ler o Termo de Consentimento para Tratamento de Dados e, 
se estiver ciente e de acordo com o Termo, marca a opção “Eu li, entendi e concordo com estas 
regras e condições” e depois clicar no botão “Continuar”. 
 
§ 2º. Este Termo é obrigatório para entender às exigências da Lei Geral de Proteção de Dados – 
LGPD e também uma segurança para os direitos do titular dos dados. 

 
Art. 10. Após o concentimento do Termo tratado no §1º do artigo anterior, o(a) eleitor(a) deverá 
preencher o formulário com seus dados. Ao final, tem que digitar o código de validação Captcha, 
conforme informado na parte inferior do formulário. Após, clicar em “Enviar”. 
 
§ 1º. O envio dos dados de cadastro será confirmado por e-mail, SMS e WhatsApp, momento em 
que os dados serão analizados. 
 
§2º. Se o cadastro for aprovado, o(a) eleitor(a) receberá a senha de acesso à eleição por e-mail, 
SMS e WhatsApp até o dia 29/03/2022. 
 
§ 3º. Caso o cadastro não seja aprovado, o proplema será indicado para o(a) eleitor(a). Situação em 
que deverá acessar a plataforma novamente e repetir o procedimento de cadastro. 

https://sindenfermeirodf.elejaonline.com/
https://sindenfermeirodf.elejaonline.com/


 
CAPÍTULO III 

 
DO PROCESSO DE VOTAÇÃO PELA INTERNET 

 
Art. 11. Compõem o colégio eleitoral todas as enfermeiras e os enfermeiros associado ao Sindicato 
a mais de 6 (seis) meses e adimplentes com o pagamento das mensalidades da contribuição 
sindical, conforme Estatuto e Regimento Eleitoral. 

 
Art. 12. As eleições serão realizadas fisicamente e eletronicamente, pela internet, em sítio da 
empresa contratada, cujo endereço URL e plataforma online dedicada exclusivamente a 
recepcionar os votos dos eleitores será enviada por link para quem tiver o cadatro aprovado. 

 
§ 1º. Compete à Comissão Eleitoral a expedição de outras normas complementares para sua 
viabilização. 

 
§ 2º. Para os enfermeiros(as) que não disponham de computador, notebook, smartphone, tablet ou 
dispositivo similar, a Comissão Eleitoral disponibilizará para atendimento o modo físico de 
votação, por meio de terminal de computador destinados exclusivamente à votação, na data e 
horário previstos no Edital de Convocação das Eleições do SindEnfermeiro-DF 2022, que estará 
localizado na sede do Sindicato. 

 
Art. 13. No dia determinado para a realização das eleições online, o URL (Uniform Resource 
Locator) informado no caput do art. 12 desta Resolução, será utilizado exclusivamente para 
votação oficial. 

 
Art. 14. A fim de viabilizar e ampliar o direito ao voto assegurando a unicidade do voto, o sistema 
de votação utiliza recursos de criptografia e segurança da informação, com a garantia que o voto 
seja computado para o candidato/chapa escolhido pelo eleitor. 

 
§1º O sistema criptografa toda a comunicação entre a estação (computador / notebook / 
smartphone / tablet / demais dispositivos equivalentes) utilizada pelo eleitor e por conjunto 
computacional em que o voto será armazenado. 

 
Art. 15. A autenticação do eleitor na plataforma de votação ocorrerá por um dos meios abaixo, 
mediante o número de cadastro de pessoa física (CPF): 

 
a) A validação de quaisquer dois fatores entre os seguintes: 

 
i. Confirmação de e-mail; 

ii. Confirmação de telefone celular por SMS; 

 

§1º A validação do e-mail/celular será realizada pela confirmação da senha enviada para o 
respectivo contato. 

 
§2º Na hipótese do enfermeiros(as) eleitores não conseguirem realizar a autenticação e 
participação na plataforma de votação em meios eletrônicos próprios, serão disponibilizados pela 
Comissão Eleitoral para atendimento o modo físico de votação, por meio de terminal de 
computador destinados exclusivamente à votação, na data e horário previstos no Edital de 
Convocação das Eleições do SindEnfermeiro-DF 2022, que estará localizado na sede do Sindicato: 

 
§3º A hipótese prevista no §2º do art. 15 e do §2º do art. 12, ambos desta Resolução, se dará 
presencialmente para realização de voto online em citados terminal de computador, mediante a 



apresentação pela eleitor(a) de carteira de identidade profissional, cédula de identidade (RG), 
Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou outro documento oficial com foto, entre outros 
legalmente aceitos como documento de identificação nacional, todos dentro da validade legal. 

 
§3º Fica expressamente vedada a utilização de terminais de uso coletivo por chapas ou 
enfermeiros(as) em locais não autorizados pela Comissão Eleitoral. 

 
Art. 16. A Comissão Eleitoral designará data específica para fins de demonstração do sistema, o 
qual será apresentado a todos os representantes das chapas registradas, que poderão verificar a 
segurança do sistema, com o auxílio do seu técnico previamente indicado por meio de petição. 

 
CAPÍTULO IV 

 
DA APURAÇÃO E TOTALIZAÇÃO DAS ELEIÇÕES 

 
Art. 17. A Comissão Eleitoral procederá à apuração e totalização dos votos a fim de proclamar o 
seu resultado. 

 
§ 1º Haverá comprovação técnico-legal de todo o ambiente de produção necessário para a 
execução do serviço discriminado neste termo de referência. 

 

§ 2º Considera-se como comprovação emissão de relatórios estatísticos e de resultados; 
fornecimento de banco de dados contendo relação de eleitores que votaram e/ou eleitores que 

justificaram na última eleição, em formato “.xlsx” ou “.csv”; disponibilidade de acesso aos 
comprovantes de voto e de justificativa. 

 
§ 3º. Cada chapa poderá designar um representante para funcionar como fiscal e acompanhar o 
processo de apuração e totalização das eleições. 

 
§ 4º. A empresa contratada para realizar a eleição online designará um escrutinador que será 
responsável para iniciar o processo de totalização disponível na plataforma de votação online, 
competindo a Comissão Eleitoral receber os dados do escrutinador e lavrar a ata da totalização e 
recepcionar os recursos. 

 
Art. 18. Os representantes legais das chapas que desejarem, poderão apresentar seus recursos 
relativos à proclamação do resultado, na forma do Estatuto do SindEnfermeiro-DF. 

 
Art. 19. A fim de ampliar a transparência e garantir a autonomia da condução do processo eleitoral, 
a divulgação sobre quaisquer atos relacionados às eleições será feita nas páginas do 
SindEnfermeiro-DF. 

 
Art. 20. A Comissão Eleitoral, ao final da apuração, deverá proclamar eleitos os candidatos e 
chapas que obtiverem maior votação. 

 
CAPÍTULO V 

 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 21. Os casos omissos nesta resolução serão examinados e decididos pelo plenário da 
Comissão Eleitoral. 
 

Brasília, 18 de março de 2022. 
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