
Queremos que você e seus representados tenham a

melhor experiência de uso no Sistema Assembleias

Virtuais. Este manual busca orientá-lo para alcançarmos

este objetivo.

ASSEMBLEIA VIRTUAIS

Manual do Usuário



INSTRUÇÕES PARA O PUBLICO 
VOTANTE DA SUA ASSEMBLEIA

• Não esqueça de Informar aos seus representados:

1. Endereço web da sua assembleia, conforme 
disponibilizado pela GRTS Digital. Ele seguirá sempre o 
seguinte padrão:

• assembleia.grtsdigital.com.br/<nomedefinidopelaentidade>

• https://assembleia.grtsdigital.com.br/<nomedefinidopelaen
tidade

• MUITO IMPORTANTE: Informar o endereço sem “www” ;

2.   Qual a regra para acessar sua assembleia (ex. CPF e 
Data Nascimento);

3. Data e hora de inicio e fim da assembleia.



QUAIS OS PASSOS PARA VOTAÇÃO?

• Acessar o endereço de votação da 
assembleia;

• Informar os dados solicitados de 
votação;

1º. PASSO

• Concordar com os termos de uso;

• Clicar em “continuar” .

2º. PASSO

• Clicar em entrar na assembleia.

3º. PASSO



QUAIS OS PASSOS PARA VOTAÇÃO?

• Escolher a pauta;

• Clicar em “entrar”.

5º. PASSO

• Votar nas reivindicações disponíveis;

• Confirmar seu voto;

• Se cadastrado, irá receber e-mail 
e/ou SMS de confirmação de voto.

6º. PASSO



QUAIS OS PASSOS PARA VOTAÇÃO 
USANDO O LINK DO E-MAIL?

• Clique no botão  “Acessar”.

1º. PASSO

• Digite a senha informada no e-mail;

• Leia e dê seu de acordo aso Termos 
de Uso;

• Clique em “Validar”.

6º. PASSO

• ATENÇÃO: observar as letras 
maiúsculas e minúsculas ao digitar a 
senha.



DÚVIDAS FREQUENTES

• Escolher a pauta;

• Clicar em “entrar”.

1. Não estou conseguindo o site do Sistema Assembleias Virtuais:
Resposta: certifique-se que está digitando o endereço correto sem usar “www”, conforme exemplo:
assembleia.grtsdigital.com.br/<nomedefinidopelaentidade>.

2. Coloquei meus dados corretamente, mas exibe a mensagem de que “foi possível validar suas informações”:
Resposta: a entidade responsável pela realização da assembleia deve se certificar que cadastrou as informações corretamente,
verificando na minuta da assembleia. Caso os dados estejam divergente, não é possível altera-los.

3. Não tem nenhuma assembleia disponível para mim:
Resposta: verifique se a assembleia já iniciou ou se já encerrou. Ela só estará disponível para ser acessada no horário e data agendada.
Lembre-se também: uma vez confirmado seu voto, a assembleia não ficará mais disponível para ser acessada.

4. Entrei na pauta e votei, mas não apareceu nenhuma mensagem para confirmação de meu voto.
Resposta: uma assembleia pode ter mais de uma pauta ou em uma pauta, mais de uma reivindicação. Por isso, ao concluir seu voto na
reivindicação o representado deve clicar em “voltar” na parte inferior direita e na próxima tela. Em seguida clicar em “clique aqui para
computar seus votos nas reivindicações desta assembleia”, destacado em vermelho na parte superior direita.

5. Não confirmei meu voto. O que eu faço?
Resposta: enquanto não confirmar seu voto o seu representado poderá acessar a assembleia quantas vezes quiser. Inclusive, poder
alterar seu voto.



CRIANDO UMA ASSEMBLEIA PARA SUA 
ENTIDADE

▪ Certifique-se que solicitou junto à GRTS Digital o 
desejo de criar suas assembleias; 

▪ Acesse o Sistema GRTS Digital com o login e 
senha disponibilizados:

▪ https://app.grtsdigital.com.br/

▪ MUITO IMPORTANTE: endereço sem “www” ;

▪ Siga as instruções dos slides a seguir.



PASSO A PASSO PARA CRIAR SUA 
ASSEMBLEIA

• No menu esquerdo, clique em
Assembleias;

1º. PASSO

• Clique no botão “adicionar”, 
destacado em vermelho;

• Preencha os campos e indique com 
atenção a data e hora de inicio e fim 
da sua assembleia;

2º. PASSO

• Indique as características de 
realização de sua assembleia

▪ Reivindicação ou Eleição

▪ Acompanhamento do resultado das reivindicações;

▪ Votação nominal

▪ Acompanhamento de quórum

3º. PASSO



PASSO A PASSO PARA CRIAR SUA 
ASSEMBLEIA

• Clique em “salvar” para que seja
disponibilizada as abas de cadastro
das pautas, reivindicações e
votantes habilitados.

3º. PASSO

• Na aba “pautas”, clique em “Nova Pauta” e 
indique título, descrição e clique em “salvar”

• Clique em editar, no campo destacado na Figura 
acima, em seguida em “Nova Reivindicação”;

• Insira as informações das reivindicações e clique 
em “salvar”.

4º. PASSO

• Na aba “Participantes” clique em “escolher

arquivo”, selecione o arquivo com as

informações dos participantes e clique em

“importar”;

5º. PASSO



PASSO A PASSO PARA CRIAR SUA ASSEMBLEIA
1º PASSO - Acesse seu vídeo no Youtube

• Acesse seu vídeo 
no Youtube

• Abaixo do seu 
vídeo, clique em 
“compartilhar”, 
destacado em 
vermelho na figura 
ao lado

• Em seguida clique em 
“incorporar”, 
destacado em 
vermelho na imagem 
ao lado

▪ clique em “copiar” Na tela de cadastro da
assembleia, no campo
destacado na figura ao
lado, cole o link do seu
vídeo;

Em seguida, clique em
“salvar”.



DICAS IMPORTANTES

• Escolher a pauta;

• Clicar em “entrar”.

1. Ao finalizar o cadastro da assembleia não esqueça de alterar o status para “publicada”. Este status
indica que ela estará disponível na data e hora agendada;

2. Observe se o status da sua assembleia está em “a iniciar”. Ela precisa estar com este status para iniciar
na data e hora agendada;

3. Após publicada sua assembleia, acesse a mesma e clique em “Minuta”, na parte superior a direita, para
confirmar que todas as informações estão corretas. Principalmente os dados dos votantes habilitados.

4. Acesse sua assembleia pelo site do Assembleias Virtuais (endereço da sua assembleia) e utilize o login
e senha do supervisor da assembleia para visualizar o conteúdo da mesma forma que habilitados
visualizarão;

5. Lembre-se que após iniciada a sua assembleia não será possível fazer qualquer tipo de alteração;

6. Se você optou por monitorar o quórum, além do acompanhamento online, o Sistema enviará um e-mail
automático a cada hora com a quantidade de votantes únicos



APROVANDO UMA ASSEMBLEIA DA SUA 
ENTIDADE

1. Você receberá um e-mail quando a assembleia 
estiver disponível para aprovação:

2. Acesse o Sistema Assembleias Virtuais e informe 
login e senha no campo indicado. Ele seguirá 
sempre o seguinte padrão:

assembleia.grtsdigital.com.br/<nomedefinidopelaentidade> 

3. Acesse a assembleia e clique em “aprovar”;

4. Sua assembleia passará para o status de “a iniciar” e na 
data e hora programada estará disponível para votação.



❑ O Suporte é realizado por meio de e-mail;

❑ O Atendimento é disponibilizado nos dias úteis, de segunda a

sexta:

❑ As solicitações de atendimento por e-mail serão respondidas em

até 24h, considerando apenas os dias úteis;

❑ Não se preocupe: em caso de urgências entraremos em contato

você o mais breve possível;

❑ Lembre-se: apenas os usuários autorizados podem ter acesso ao

suporte.

Suporte

suporte@grtsdigital.com.br



suporte@grtsdigital .com.br

Rua Libero Badaró, 425, Conjunto 186, 18º 

Andar, Centro, CEP 01009-000.

Rua Rubens Guelli ,  134, Edf. Empresarial

Itaigara, sala 309. CEP 41.815-135.

Salvador – BASão Paulo – SP

www.grtsdigital.com.br www.assembleiasvirtuais .com.br


