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Bem-vindos ao Processo de Assembleia 

do SITRAEMG de 24/Out/ 2020 

É uma honra e distinção poder servi-las e servi-los neste momento de 

tamanha importância institucional para o Sindicato.  

Instruções para participar da Assembleia 

Até às 13h44 do dia 24 de outubro de 2020, se as senhoras e senhores 

buscarem acessar o sítio web da assembleia, encontrarão mensagem que 

atesta sessão ainda não terá sido iniciada. 

A partir das 13h45, da referida data, será possível acessar o sistema da 

assembleia pelo sítio seguro https://sitraemg.relatasoft.com.br.  

As senhoras e os senhores foram devidamente cadastrados de acordo com 

a base de dados fornecida pelo Sindicato.   

Toda e qualquer alteração somente será efetuada se expressamente 

autorizada pelo Sindicato. 

 

 

 

 

 

 

https://sitraemg.relatasoft.com.br/
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ACESSANDO A ASSEMBLEIA VIA WEB,        

(NO COMPUTADOR) 

A homepage do site https://sitraemg.relatasoft.com.br pergunta 

inicialmente como você deseja comprovar sua identidade para participar da 

assembleia. Isto é essencial para autenticar seu usuário do Sistema de 

Assembleias RelataSoft. 

Há duas maneiras para provar que você é você mesmo:  

o A primeira é provando posse e controle do seu endereço de e-mail;  

o A segunda é provando posse e controle de seu aparelho celular, usando o SMS.  

ATENÇÃO: Em ambas as situações o acesso será pelo seu computador. Se 

optar por receber autorização via SMS, o código recebido deverá ser inserido 

no seu computador.    

  

https://sitraemg.relatasoft.com.br/
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Sobre o sistema 

Ao acessar o https://sitraemg.relatasoft.com.br, no horário 

previsto, as senhoras e os senhores se depararão com a página de abertura 

abaixo e, na sequência, exporemos os passos de cada uma das opções de 

acesso e de navegação no ambiente da assembleia. 

 

 

  

https://sitraemg.relatasoft.com.br/
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PEDINDO AUTORIZAÇÃO VIA E-MAIL 

  

Ao selecionar a opção “Quero receber minha autorização via e-mail”, 

mostrará a seguinte página:  

  

Insira seu CPF sem traço nem pontos e selecione o botão “AUTORIZE-ME”  
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Ao selecionar o botão “AUTORIZE-ME” mostrará a seguinte tela, indicando 

que foi enviada uma mensagem de correio eletrônico com um link de 

autenticação exclusivo: 

  

Atenção: Favor checar a caixa postal de seu e-mail cadastrada na base de    

dados do Sindicato, inclusive a caixa de spam e a lixeira.  

Uma mensagem como a seguinte constará na sua caixa de entrada. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Acesse o link para ingressar na Assembleia. 

Atenção: A mensagem de 

correio eletrônico recebida, 

conforme a tela acima, não deve 

ser reencaminhada de forma 

nenhuma a nenhum terceiro, 

pois contém a sequência digital 

de autorização para ingressar 

na Assembleia. 
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PEDINDO AUTORIZAÇÃO VIA SMS 

 
 

Ao selecionar a opção “Quero receber minha autorização via SMS”, mostrará 

a seguinte página:  

 

Ao clicar em “Login”, mostrará a seguinte tela: 
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Inserir o seu número de celular com o código de área e sem espaços. Clicar 

em “PEDIR CÓDIGO VIA SMS PARA ENTRAR” 

 
 

Inserir o “código de autenticação” recebido por SMS do celular e clicar em 

“OK”.  
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Assim que você tenha concluído o processo de autenticação, seja por e-mail, 

seja por SMS, você já adentrará automaticamente o ambiente da assembleia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após clicar no botão “Entrar na Videoconferência”, selecionar a figura do 

“Microfone” para ter a possibilidade de fala ou, se preferir, selecionar o “Fone 

de ouvido” para apenas ouvir.  
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Clicar no botão “Permitir” para liberar o acesso ao microfone.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Para verificar se o seu microfone está funcionando, fale algumas palavras e, 

se escutar o som, clique em “Sim”.  
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VISUALIZAÇÃO COMPLETA DA PÁGINA 

DA ASSEMBLEIA 

A imagem ao lado exibe o inteiro teor da 

página da assembleia. 

Normalmente você verá parte desta imagem, 

sendo necessário rolar para cima ou para 

baixo para encontrar todas as funções 

necessárias à sua plena participação. 

Chamaremos cada parte da tela de 

elemento. 

O primeiro elemento dá acesso à 

videoconferência, basta inserir seu nome e 

clicar no botão Participar. 

O segundo elemento permite a submissão à 

mesa de questões de ordem, que devem 

seguir com a devida fundamentação. 

O terceiro elemento permite que você faça 

inscrição para ter voz de fala. 

O quarto elemento permite a apresentação 

de questões de encaminhamento. 

O quinto elemento permite a apresentação 

de requerimento para fazer constar 

declarações na ata da assembleia.  

O sexto elemento é dedicado a ativar, 

somente quando autorizado pela mesa, a área 

de votação. Ela sempre será aberta em uma 

nova aba ou janela, a depender da 

configuração do seu computador. Qualquer 

acesso anterior ao horário autorizado gerará 

tão somente uma mensagem referente à 

negativa de acesso. 
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O bate-papo público da área de videoconferência será gravado juntamente com o 

vídeo e o áudio dos participantes para fazer prova jurídica. 

É possível maximizar a própria área de videoconferência, o que a fará encobrir 

temporariamente os demais elementos da tela da assembleia. Para tornar a vê-los 

basta desfazer a maximização da área de videoconferência.  

Tendo sido autorizado, você poderá clicar no link “Clique Aqui para Votar”, que fica 

localizado na parte mais inferior da página da assembleia, e Imediatamente uma 

nova aba (ou janela) abrirá com a cédula de votação digital que será semelhante 

ao exemplo a seguir. 
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Após concluir cada uma das votações, você poderá observar o resultado 

parcial em tempo real ativando o botão “Ver Resultados”. 

Pode ser que a sua cédula contenha múltiplas votações e, para cada uma 

delas, repete-se a mesma lógica.  
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Assim que concluir seu acesso à página de votação basta fechar a aba (ou 

janela) para novamente visualizar a área da assembleia. Se for necessário, 

poderá fazer novos acessos à página de votação. 

Isto conclui o passo a passo. Agradecemos a cada um das senhoras e 

senhores por sua atenção, que muito nos honra. 

 

BRASÍLIA, 16 DE OUTUBRO 2020.  
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