
Você receberá pelo e-mail cadastrado as informações da eleição: o link para 

acesso a votação virtual, o seu ID e a senha que o sistema gera automaticamente para cada 

usuário. Vou mostrar a vocês uma eleição hipotética para a diretoria da ICM 219. Vamos 

acompanhar o passo a passo: 

1. ABRA O SEU E-MAIL E VEJA AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS 

PARA A VOTAÇÃO 

 

Atenção aos seguintes dados: 

• Election URL (link da urna virtual de eleição):  

https://vote.heliosvoting.org/helios/e/icm-diretoria-219/vote 

• Your voter ID (sua identificação no sistema): 3 

• Your password (a senha que o sistema criou para este usuário): 8Df97jJsFd 

Anote os dados do ID e senha pois você precisará dele para validar a votação! 

Lembrando que esses dados descritos acima são fictícios! São apenas um exemplo para 

instruir você na sua votação! 

Como a Helius envia e-mail automáticos do seu próprio sistema, veja na sua caixa de 

spam ou lixeira se esses dados estão lá, caso não esteja na sua caixa de entrada. Se você 

conferir e ainda assim não estiver, entre em contato com a Comissão Eleitoral para 

resolver essa questão! 

 

2. A URNA VIRTUAL  

https://vote.heliosvoting.org/helios/e/icm-diretoria-219/vote


 

Assim que você clica no link da urna, uma nova guia é aberta no seu navegador. Para dar 

inicio ao processo de escolha clique em “Start”. 

 

3. A ESCOLHA 

 

Após clicar no botão “Start”, aparecerá a cédula de votação. Você deverá escolher um 

dos itens. Na nossa eleição hipotética você deverá escolher “sim” ou “não”. Após 

escolher, clique no botão “Proced”. 

 

4. CONFIRMAÇÃO DA ESCOLHA 



  

Após a escolha vai aparecer essas informações. Se você escolheu errado e quer modificar 

a escolha clique em “edit responses”. Agora se você está seguro da escolha que você fez, 

clique em “Submit this Vote!”. 

 

5. VALIDAÇÃO DO VOTO 

 

Após você clicar em “Submit this Vote!”, você vai precisar inserir os dados da eleição. 

Digite o seu ID (identificação) e Password (senha) EXATAMENTE como está no e-mail 

que você recebeu. Depois clique em “cast ballot”. 

 

6. VOTO REALIZADO COM SUCESSO! 



 

Agora o seu voto foi realizado! A chave alfanumérica é referente a criptografia do voto, 

afinal o sistema computa apenas quem votou e o valor absoluto para cada item da cédula 

de votação. Ninguém saberá qual foi a sua escolha! 

 

E você também vai receber automaticamente um e-mail garantindo que você já votou! 

 

Todo o processo de votação que você irá realizar é exatamente igual ao descrito 

acima. Essa votação hipotética serve apenas para que possa visualizar e compreender 

melhor como será a votação e todo o processo a ser feito no sistema da Helius Votting. 

Se você tiver alguma dúvida pode entrar em contato com a Comissão Eleitoral 

através do e-mail eleicaoabglt2021@gmail.com, ou pode ver o peque no vídeo que 

produzimos para instruir sobre a eleição que está disponível no link 

https://bityli.com/XwjlB.  
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