
Associação Nacional dos Servidores da Polícia Federal 
SAUS QD. 5 Lote 4 Bloco K Sala 302 – Ed. OK OFFICE TOWER - Brasília/DF - CEP: 70.070-937 

(61) 3346-6621 - 3346-5960 – 98125-9768 (WhatsApp) 
Fundada em 11/11/1978 – CNPJ 00.537.597/0001-08 

: www.ansef.org.br      : ansef@ansef.org.br 
 

 

 
Ofício Circular nº 001/2022 – COMISSÃO ELEITORAL NACIONAL  

 
Brasília/DF, 08 de fevereiro de 2022. 

 
 
 
Aos Senhores e Senhoras Presidentes e Diretores (as) das Entidades Afiliadas à 
ANSEF Nacional 
 
 
 
Assunto: SEGURANÇA NO PROCESSO DE VOTAÇÃO DA ANSEF NACIONAL 

 
No intuito de dar conhecimento amplo do Processo Eleitoral “DIGITAL”, através 

do APP ANSEF NACIONAL, solicitamos a empresa INFOBR, criadora do Software, que 

apresentasse um Layout explicativo de como irá ocorrer o VOTO, bem como a sua 

segurança. 

Informamos ainda que para dar mais transparência e lisura ao Pleito 

determinamos, no dia 22/12/2021, a contratação de AUDITORIA EXTERNA, para 

CERTIFICAÇÃO e AUDITORIA dos principais processos do sistema Eleitoral da ANSEF 

Nacional. Sendo que essa Auditoria será realizada de forma que aconteça uma simulação 

antes da eleição real, visando a certificação do processo desde a votação até a apuração 

do pleito, uma vez que todo o processo eleitoral é aditável. 

No dia indicado pela Comissão Eleitoral, os representantes das Chapas e 

Candidatos ao Conselho Fiscal serão convidados a acompanhar todo o processo de 

Certificação. 

 

Atenciosamente, 
 
 
 
 

 
IVO PEREIRA DE ARRUDA FILHO 

Presidente da Comissão Eleitoral Nacional 
 



Eleição Eletrônica



VALIDAÇÃO DOS FIL IADOS
APTOS A VOTAR
Criação das regras dos filiados
aptos a votar, como por
exemplo: tempo mínimo de
filiação, contribuição em dia,
confirmar o celular e e-mail do
filiado etc..

Processo de Votação



SEGURANÇA

Processo de Votação

Disponibilizar um servidor robusto,
seguro e exclusivo durante todo o
período da eleição.

A segurança da votação é garantida com
a criptografia adotada para o transporte
e armazenamento dos dados da votação,
e também com a adoção de servidores
em data-centers especializados em
segurança e governança de dados, tais
como: criptografia 256 bits, Firewall,
autenticação duplo fator e cloud com
load balancing que aumenta
automaticamente a capacidade do
servidor.



Disponibilizar todas as
votações pelo aplicativo, ou
via link, tornando mais
prático e de fácil acesso
pelo votante.

Processo de Votação

Antes do ínicio da votação é
gerado o relatório da
ZERÉSIMA. Relatório que
garante que nenhum voto
foi computado antes do
início da  votação. 



O VOTO DO FIL IADO SERÁ
REALIZADO EM 3 ETAPAS;
1º - Na primeira etapa o filiado
irá escolher uma chapa ou
anular ou deixar em branco o
seu voto e clicar para ir para a
próxima etapa.

Processo de Votação



2º - Na segunda etapa, a
opção escolhida pelo votante
será mostrada para que ele
possa conferir e confirmar o
voto.

Processo de Votação



3º - Na terceira e última etapa 
o votante receberá um SMS 
com um código numérico para 
a confirmação do voto e após a 
validação do código o voto 
será registrado com sucesso.

O código também poderá ser
enviado por e-mail, basta 
escolher a opção "reenviar o 
código por e-mail" , como 
mostra na imagem.

 

Processo de Votação



Para garantir a unicidade do
voto são registradas as
informações de IP do
equipamento de internet, o
uuid do celular (único e
universal para cada
aparelho) e a data de hora
do voto.

 

Processo de Votação



COMPROVANTE DO VOTO
Após finalizar a votação o votante receberá
no e-mail o comprovante do voto que está
criptografado e somente pode ser acessado
informando a senha usada para  acessar o
aplicativo ou a área restrita do votante.

Processo de Votação



Após digitar a senha do aplicativo ou da área
restrita, para ter acesso ao comprovante do voto, o
votante poderá consultar a opção que foi
computada para certificar-se que é a mesma que
ele recebeu no e-mail, esta consulta pode ser feita
através do QRCode.
 

Processo de Votação



Após o término da eleição,
serão emitidos todos os
relatórios necessários para
homologação da eleição em
cartório. 
- Lista de presença, com todos
os dados do votante. 
- Relatório com o resultado da
eleição.

 

Processo de Votação



Processo de Votação
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