
 

 

 

 

CSM / IPB 
COMISSÃO DE SISTEMAS E MÉTODOS 

SEO - Sistema de Eleição de Oficiais1 
(versão 4.0) 

1) APRESENTAÇÃO DO SEO/CSM 

O SEO/CSM – SISTEMA de ELEIÇÃO de OFICIAIS, para as igrejas presbiterianas jurisdicionadas pela 

Igreja Presbiteriana do Brasil, foi desenvolvido em 2020 pela Igreja Presbiteriana Nacional em Brasília 

- DF, e doado pelo seu Conselho para a IPB, por meio da CSM. O SEO/CSM está sendo oficialmente 

entregue à IPB, na CE/SC 2021. 

 

2) FORMATO DA ELEIÇÃO 

Em plena Pandemia nos anos de 2020 e 2021, o SEO/CSM veio suprir a necessidade de se realizar 

Assembleias Gerais Extraordinárias (A.G.Es.) para a Eleição de Oficiais, com o quórum mínimo 

necessário de 1/3 dos residentes nas Sedes das Igrejas, mesmo com as restrições legais para a plena 

ocupação dos templos.  

Com essa ferramenta tecnológica, as A.G.Es. podem ser realizadas de maneira não convencional, com 

o comparecimento 100% drive-thru ou mesmo de maneira mista, presencial + drive-thru. Por formato 

drive-thru, entenda-se o comparecimento momentâneo ao estacionamento da igreja para votação, 

sem a necessidade de sair do carro e permanecer nas dependências da igreja, após concluir a votação 

digital. 

O resultado da eleição, sendo processado automaticamente logo após o encerramento da Eleição, 

dispensa a necessidade de mesas apuradoras e a consequente aglomeração de pessoas e ainda, como 

benefício final, há a rapidez para a obtenção do resultado da eleição. Mesmo após a Pandemia, o 

sistema continuará sendo extremamente útil.  

 

3) ESCOPO DO SEO/CSM 

Este sistema visa a ELEIÇÃO de PASTORES, PRESBÍTEROS e DIÁCONOS para as igrejas jurisdicionadas 

pela IPB. Não faz parte do seu escopo, a eleição de mesas de Concílios ou de diretorias de sociedades 

internas. 

 

4) ABRANGÊNCIA  

As duas ETAPAS de uma ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA são contempladas pelo SEO/CSM, a 

saber, uma etapa preliminar de INDICAÇÕES de candidatos pela membresia da Igreja e a etapa de 

VOTAÇÃO propriamente dita, já com os candidatos previamente aprovados pelo Conselho da Igreja, 

para constarem na cédula digital. A atual versão do Sistema, considerando inclusive o momento de 

sua criação durante a Pandemia, contempla a realização de apenas um escrutínio de votação, para a 

definição dos eleitos no pleito.  

 

 
1 Esse arquivo de informações gerais encontra-se disponível no Aplicativo Oficial da IPB, em Documentos. Baixar em Google Play 
ou App Store. 
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5) ACESSO AO SISTEMA 

Para um primeiro contato com o SEO/CSM, os interessados podem acessar a título de exemplo. 

– Para a FASE de INDICAÇÕES: https://eleicaodeoficiais.com.br/ipb-indicacoes.  

– Para a VOTAÇÃO durante uma ASSEMBLEIA: https://eleicaodeoficiais.com.br/ipb.  

 

6) PROCESSO DE INDICAÇÕES 

As indicações prévias poderão ser feitas remotamente e sem necessidade de senha, apenas pelos 

membros da igreja, durante o período de dias definidos pelo Conselho para esse fim. 

– Ver vídeo TUTORIAL em: 
https://drive.google.com/file/d/1NFezuZq995YXtFpt5TJaQnXhZw15mVeQ/view?usp=sharing 

 

7) PROCESSO DA VOTAÇÃO 

Cada membro votante deverá comparecer à Igreja no dia e período definido pelo respectivo 

Conselho, assinar a lista de presença e então, com a senha recebida nesse momento – sem nenhuma 

associação ao seu nome, informar a senha no sistema, marcar o(s) candidato(s) de seu interesse e 

finalizar a votação, apresentando ao mesário o recibo em tela, evidenciando que a votação foi 

concluída satisfatoriamente. 

– Ver vídeo TUTORIAL em: 

https://drive.google.com/file/d/1NIDbfL3rL32ZNTzevm_BcsItqfxAupp2/view?usp=sharing 

 

8) CUSTOMIZAÇÃO  

Cada Igreja deverá informar dados relativos à sua A.G.E. eleitoral visando a customização do SEO/CSM 

no Módulo Administrativo do Sistema. Para cada A.G.E. será necessária uma nova customização. Os 

seguintes dados deverão ser informados: 

● Nome da Igreja; 
● Logomarca da Igreja; 
● Edital da Eleição em pdf; 
● Período de indicações, com data de início e término desta etapa; 
● Dia e hora de início e término da votação; 
● Quantidade de membros comungantes do Rol da Igreja, residentes na Sede;  
● Quantidade de vagas para cada ofício; 
● Quantidade de candidatos para cada ofício; 
● Nome completo de cada candidato; 
● Opcionalmente, um breve histórico de cada candidato. Sugere-se: idade, estado civil, primeiro 

nome de esposa e filhos, tempo de membresia na igreja local; 
● Quantidade de senhas a serem geradas; 
● Se a contabilização de votos levará em conta ou não os votos brancos e nulos. 

Estas informações deverão ser informadas no formulário digital a seguir, e um whatsapp deverá ser 
enviado ao técnico designado pela CSM, acusando o envio deste material: 
https://app.smartsheet.com/sheets/JhpMqvPWgQVw82Mfch3JM2qMRWp7v2JQpP8vG6f1.  

 

9) MÓDULO ADMINISTRATIVO 

A Igreja interessada irá receber um login e senha para acesso e utilização do módulo administrativo 

do SEO/CSM, visando a customização do sistema para a eleição da igreja. Nenhuma igreja terá acesso 

a dados ou resultados de outras igrejas usuárias. 

https://eleicaodeoficiais.com.br/ipb-indicacoes
https://eleicaodeoficiais.com.br/ipb
https://drive.google.com/file/d/1NFezuZq995YXtFpt5TJaQnXhZw15mVeQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NIDbfL3rL32ZNTzevm_BcsItqfxAupp2/view?usp=sharing
https://app.smartsheet.com/sheets/JhpMqvPWgQVw82Mfch3JM2qMRWp7v2JQpP8vG6f1
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10) TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

Será necessário informar à CSM/IPB, o nome e contato telefônico de um técnico em TI de confiança 

do Conselho da Igreja interessada, para ser treinado no uso do Módulo Administrativo e no 

gerenciamento tecnológico das etapas da eleição. 

 

11) CUSTO DE UTILIZAÇÃO 

O Sistema eleitoral, tendo sido doado pela Igreja Presbiteriana Nacional, não terá custo referente ao 

desenvolvimento para as igrejas interessadas em utilizá-lo. Eventuais despesas de aprimoramentos 

serão cobertas pela CSM/IPB. Caberá, entretanto, à igreja usuária, uma despesa módica e única para 

cada A.G.E. realizada, se a igreja necessitar de um técnico fornecido pela CSM, para as devidas 

customizações no módulo administrativo e acompanhamento no dia da A.G.E, sempre de maneira 

remota. 
 

# ASSESSORIA TÉCNICA 
CUSTO 

R$... 
COMENTÁRIOS 

1.  Atendimentos remotos à Igreja zero Sem limite de vezes, para instruções 
iniciais e informações que não forem 
contempladas no treinamento. 

2.  Treinamento remoto de Membro da Igreja  100,00 Pode ser mais de um membro. O custo 
é por igreja. 

3.  Customização do SEO para a A.G.E. da Igreja 100,00 Opcionais. O membro da igreja 
treinado pode fazer a customização 
e/ou o acompanhamento. 

4.  Acompanhamento remoto no dia da A.G.E.  150,00 

 

12) PRAZO DE SOLICITAÇÃO 

Faça sua solicitação de atendimento inicial em 

https://app.smartsheet.com/sheets/rgVQf4X42QXWxgc676WfCMFWf54HqgX565CC8jw1. 

Considerando as centenas de igrejas que poderão se interessar a cada ano, em utilizar o SEO/CSM em 

suas A.G.Es. eleitorais, pede-se um prazo mínimo de 30 dias de antecedência, para a solicitação de 

customização e primeiro uso do Sistema. Uma vez tendo treinado um técnico da Igreja, os usos em 

assembleias futuras estarão completamente liberados para a igreja usuária do SEO/CSM. 

 

13) CONTATOS COM A CSM 

Contatos iniciais com a CSM deverão ser feitos com o seu presidente atual, Rev. Marco Baumgratz, 

pelo whatsapp (61) 98221-0607, que encaminhará os interessados ao técnico prestador da 

consultoria às igrejas. 

Brasília, DF – 11 de junho de 2021 
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