
Tutorial Votação Online
Sistema de Votação Online Tafner

Assembleia Geral Extraordinária
29 de março de 2022, às 9h

Plataforma Zoom.us
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28 de março

Cada associado(a), apto(a) a votar*, receberá um e-mail de: Instituto de Relações 
Governamentais - IRELGOV Sistema de Votação Online <noreply@tafnervotacao.com.br>

Assunto: Link para votação eletrônica - Assembleia Geral Extraordinária Março 2022 -
IRELGOV

ATENÇÃO:

1º)  Para evitar o bloqueio, o link 

será encaminhado para as contas 

de e-mail corporativas e pessoais 

cadastradas em nossos sistema.

2º)  Ainda assim, é fundamental 

conferir se o e-mail não ficou 

bloqueado na pasta de Lixo 

Eletrônico (AntiSpam).

Este e-mail contém o link de acesso ao portal de votação e uma senha individual.

* Somente Asociad@s que não estiverem inadimplentes por período superior a 90 (noventa) 
dias poderão comparecer, discutir, propor e votar matérias de interesse do IRELGOV.
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29 de março (Dia da Assembleia)

Em seguida, acesse o portal de votação com o link que recebeu por e-mail. CONSIDERE O 
ÚLTIMO RECEBIDO!

A votação será encerrada durante a assembleia, de comum acordo com os presentes,
devendo encerrar entre 9h50 e 10h00.

A partir das 9:00h, PARA INICIAR A VOTAÇÃO, basta clicar no botão verde, na parte superior 
da tela, com o texto: Clique aqui para votar

Acesse a AGE virtual na plataforma digital Zoom (https://us02web.zoom.us/j/84515102903)
Sugerimos que ao entrar na sala de conferência, informe seu nome no chat.



4

Você será direcionado para nova tela, onde deverá entrar com a SENHA RECEBIDA POR
E-MAIL e com o número de seu CPF para validar sua identificação.

TENHA EM MÃOS A SENHA RECEBIDA POR E-MAIL.
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Ao entrar na tela de votação, você terá um tempo cronometrado para conclusão de todos os 
passos.

Será solicitada uma confirmação de cada voto para finalizar.
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Pronto, seu voto foi registrado. Você pode deixar algum comentário clicando em Salvar ou

Importante ressaltar que o voto é secreto e nenhum integrante do IRelGov ou da empresa
contratada terá acesso aos votos individualmente, somente ao resultado final.

clique em Fechar para encerrar totalmente o processo.

Você receberá um comprovante de votação no seu e-mail.



+55 11 98536-0012   

irelgov@irelgov.com.br

www.irelgov.com.br 

OBRIGAD@!

Sua participação e engajamento são fundamentais para o Instituto!

mailto:irelgov@irelgov.com.br
http://www.irelgov.com.br/

