Responsabilidades do Presidente da Comissão
Eleitoral em uma eleição utilizando Sigeleição

Sendo Presidente da comissão eleitoral responsável por uma eleição, são necessárias algumas ações para garantir o
perfeito funcionamento do sistema, esse tutorial visa informar ao Presidente tais ações que somente ele, após a
configuração do sistema pela Protic, poderá realizar.
1 - Gerar/Informar Chave de Auditoria

A chave de segurança é uma sequência de 64 caracteres gerados aleatoriamente, o ponto primordial da segurança do
SIGEleição é que essa chave de segurança não é persistida em nenhuma base de dados. Ela fica apenas na memória
do servidor e em um arquivo gerado para o presidente.

Importante: Sendo a eleição seja auditada o presidente precisa informar a chave de auditoria para o
sistema verificar com ajuda da chave se nenhum voto foi alterado no banco de dados

Se o presidente perder a chave? -> Eleição invalidada, não tem resultado.
Mas não tem como fazer um jeitinho não? -> Não! Impossível homologar os resultados sem
a chave.
Passos para acessar tal funcionalidade:
Fazer login no sistema SIGEleição (utilizando os mesmos usuário e senha dos demais sistemas SIG)
Endereço web: https://sig.ufsb.edu.br/sigeleicao/ ou https://sig.ufsb.edu.br/ e clicar em SIGEleição

Para realizar a operação, acesse SIGEleição → Membro da Comissão leitoral → Segurança →
Gerar/Informar Chave de Auditoria.

A Lista de Eleições será exibida pelo sistema:

Fig3 – Presidente da Comissão Eleitoral adiciona chave de Auditoria para iniciar pleito
Caso desista de realizar a operação, clique em Cancelar e confirme a desistência na janela que será exibida posteriormente.
Esta ação será válida em todas as telas que a contenha.
Na lista de eleições, é necessário selecionar a eleição que deseja gerar a Chave de Auditoria clicando no ícone
da eleição desejada.
O sistema exibirá a seguinte tela onde a chave de segurança deverá ser salva:

ao lado

Fig4 – Tela Presidente da Comissão Eleitoral faz download da chave de Auditoria
Após clicar no link “Clique aqui para Salvar a Chave de Auditoria !!!”, o arquivo texto da Chave de Auditoria dera
descarregado em seu dispositivo, recomenda-se guardar esse arquivo em local seguro e privado, pois essa chave, conforme
informado anteriormente será utilizado para homologar o resultado da eleição, sem ela a eleição será invalidada.

Fig5 – Confirmação do download da chave de Auditoria

Após descarregar o arquivo da Chave, o Presidente deve confirmar que criou a mesma.

2 – Homologar Eleições e Publicitar Resultados

Ao final de Eleição, o Presidente da Comissão Eleitoral deve, acessar o SigEleição , para homologar e publicitar o
resultado da eleição acessando o caminho: SIGEleição → Membro da Comissão leitoral → Apuração →
Homologar Resultados das Eleições

O Sistema exibira a seguinte tela, contendo a lista das eleições a serem homologadas, e com a possiblidade de gerar o
relatório final da eleição, bem como a lista dos votantes separados por grupos de eleitores.

Ao clicar em quaisquer das funcionalidades, ou Gerar Relatórios de Votos e Publicar Resultados, ou Relatório Nominal
de Votantes, será necessário informar o arquivo da Chave de Auditoria

O sistema então exibirá a seguinte mensagem de confirmação :

E os relatórios serão descarregados no dispositivo escolhido pelo presidente

Fig11 – Relatório Final da Eleição

Fig12 – Relatório de Votantes por Grupo de Eleitores

