
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 2020 
Modalidade Digital 

 
Manual do Usuário Municred 

Enviamos instruções de participação (videoconferência, votação e regras) e dados de 
acesso (login, senha e um link) de nossa Assembléia Geral para todos os cooperados 
com email cadastrado e atualizado em nosso sistema. 

Por favor, verifique o recebimento em seu e-mail de cadastro. Caso ocorra qualquer problema ou 
dúvidas, solicitamos que nos contate através do e-mail ag@municred.com.br até dia 29/07/2020, para 
que possamos prestar auxílio, garantindo a sua participação. 

Para realizar a Assembleia Geral utilizaremos dois aplicativos:  
 
O Microsoft Teams - Para participar da reunião por videoconferência;  
O App CheckMob - Para realizar a votação online da pauta prevista em edital de convocação;  
 
Requisitos mínimos:  
 
Microsoft Teams: Mínimo de 1,6 GHz de processador, 2GB de RAM e 3GB de espaço disponível em 
HD. Resolução de tela: 1024x768 e uma câmera. Mais informações em: https://cutt.ly/7o3YNVV  
 
App Checkmob: Mínimo 1.5GB de RAM ou superior, processador Quad-Core 1.2GHZ ou superior. 
8GB de armazenamento, Android 6, câmera de 8MP, wifi e GPS. Mais informações em: 
https://cutt.ly/Zo3Uph5  
 
Para realizar a instalação do Microsoft Teams em dispositivos Android utilize a loja Google Play ou 
pelo link: https://cutt.ly/Xo3AnKf ou para PC pelo link: https://cutt.ly/8o3AHEu . Veja o vídeo de como 
criar uma conta gratuitamente se necessário: https://cutt.ly/xo3H5vT  
 
Para realizar a instalação do App Checkmob utilize a loja Google Play ou pelo 
link:https://cutt.ly/ao3Sr76  
 
Caso não tenha recebido um login e uma senha para votação na Assembléia Geral da Municred, é 
necessário que efetue o cadastro através do link: www.municred.com.br/cadastro ou envie um e-mail 
para: ag@municred.com.br com os seguintes dados: Nome Completo, RG, CPF, E-mail, Telefone 
Celular, endereço completo e um documento de identificação com foto em anexo (escaneado ou foto). 
 
Requisitos e funcionamento da reunião online por videoconferência: A Videoconferência da 
Municred para a realização da Assembléia Geral estará disponível através do link: 
www.municred.com.br/ag, você deverá apresentar seus documentos através do App até 30 minutos 
antes do horário estipulado para a abertura dos trabalhos. Assim que se identificar deverá aguardar o 
inicio para instruções e acompanhamento da Assembléia. Aqueles que não apresentarem seus 
documentos no prazo estipulado de 30 minutos de antecedência, não poderão participar da Assembleia 
Geral, com base no Art. 3º, da Instrução Normativa DREI n.º 79, de 14 de abril de 2020. 
 
Requisitos e funcionamento da votação online: A votação dos itens apresentados em reunião 
deverá ser feita através do aplicativo Checkmob. Após efetuar a instalação do app em seu celular, você 
deve efetuar o login com os dados enviados pela Municred e preencher todos os dados solicitados. 
Assim que iniciar a votação, basta você responder cada pergunta apresentada até a finalização e a 
confirmação final de seu voto. O Checkmob será a ferramenta utilizada para votação online pela 
Municred para realizar a primeira Assembleia Virtual, permitindo o voto a distância de forma fácil e ágil. 
Mais informações técnicas, de uso  e orientações através do link: http://www.municred.com.br/ajuda.  
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