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SITE 
 

O site www.obomsamaritano.org.br foi desenvolvido com o objetivo de informar o público externo acerca das 
atividades realizadas pelo departamento de Assistência Social da Igreja Adventista do 7º Dia – Movimento de 
Reforma em nível de União, Associações, Igrejas locais e Instituições filiadas além de proporcionar na sua área 
administrativa o sistema para registro das atividades dos diversos núcleos proporcionando relatórios regulares e 
digitais. 

Neste material será apresentada cada seção do site, sua finalidade e como inserir as informações. Ressalta-se que 
qualquer inconsistência do sistema do site deve ser reportada no e-mail contato@obomsamaritano.org.br e não ao 
desenvolvedor, pois este contato será realizado pelos administradores do site. 

Página Inicial 
 

Link: http://www.obomsamaritano.org.br/  

A página inicial apresenta um resumo dos conteúdos publicados no site e também links diretos para acessos às 
diversas seções do site. Na parte superior está a barra de menu que dá acesso às páginas: 

• Página Inicial 
• Sobre nós 
• Projetos 

• Como Ajudar 
• Notícias 
• Eventos 

• Contatos  

 

No corpo da página são apresentadas chamadas para Projetos, Quem Somos, Notícias e Colabore. Essas informações 
são inseridas na Área Administrativa. No rodapé encontram-se links para acesso rápido às diversas áreas do site: 

 

Sobre nós 
 

A seção SOBRE NÓS apresentas informações relacionadas à instituição 
legal do O Bom Samaritano subdividias em três áreas: 

• Quem Somos 
• Relatórios e Documentos 
• Nossa Histórias 

http://www.obomsamaritano.org.br/
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Quem Somos 
 

Link: http://www.obomsamaritano.org.br/quem-somos  

Nesta página são apresentadas as informações institucionais atuais além da Missão, Objetivos e Público Alvo. 

Relatórios e Documentos 
 

Link: 
http://www.obomsamaritano.org.br/relatorios-
documentos  

Nesta páginas ficam disponíveis para baixar 
formulários, documentos legais, relatórios de 
prestação de contas, dentre outros. 

Nossa História 
 

Link: http://www.obomsamaritano.org.br/nossa-historia 

Esta página apresenta um breve histórico sobre o desenvolvimentos do O Bom Samaritano  desde a sua fundação no 
ano de 1931. 

Projetos 
 

Link: http://www.obomsamaritano.org.br/projetos  

Ao clicar em PROJETOS são listados todos os projetos ativos dos diversos 
núcleos e que estejam cadastrados no site. Através desta seção os usuários 
do site ficam informados sobre os trabalhos que são desenvolvidos nos 
diversos estados brasileiros que compõe área administrativa da União Sul.  

Como Ajudar 
 

Link: http://www.obomsamaritano.org.br/como-ajudar 

Nesta seção são apresentadas informações sobre como o usuário do site pode fazer para ajudar o O Bom 
Samaritano. 

Notícias 
 

Link: http://www.obomsamaritano.org.br/noticias 

As notícias acerca de trabalhos realizados pelos diversos núcleos do O Bom Samaritanos são apresentadas nessa 
seção. Ressalta-se a importância da alimentação desta seção com certa regularidade. 

http://www.obomsamaritano.org.br/quem-somos
http://www.obomsamaritano.org.br/relatorios-documentos
http://www.obomsamaritano.org.br/relatorios-documentos
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http://www.obomsamaritano.org.br/noticias


Eventos 
 

Link: http://www.obomsamaritano.org.br/eventos 

Esta seção apresenta em ordem cronológica os eventos que serão realizados pelo O Bom Samaritano. Assim como a 
seção NOTICIAS, ressalta-se a necessidade da alimentação com regularidade da mesma. 

Contatos 
 

Link: http://www.obomsamaritano.org.br/contatos 

Esta página apresenta os meios de contato com a direção da Assistência Social da União, podendo ser acrescentado 
os meios de contato dos núcleos regionais. 

  

http://www.obomsamaritano.org.br/eventos
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ÁREA ADMINISTRATIVA 

 

A ÁREA ADMINISTRATIVA do site é a parte onde são inseridas todas as informações para os usuários que acessam o 
endereço www.obomsamaritano.org.br além de proporcionar os relatórios para registros das atividades realizadas 
pelos núcleos locais. A ÁREA ADMINISTRATIVA está disponível no link: http://www.obomsamaritano.org.br/admin/ . 
É necessário ter registrado o Nome de Usuário e Senha (solicitar para o secretário do depto de Assistência Social da 
União Sul).  

 

• Secretaria 
• Atividades 
• Cadastro familiar 
• Voluntários 
• Organização 
• Estrutura 
• Financeiro 
• Website 
• Notícias 
• Eventos 

• Projetos 
• Depoimentos 
• Administração 
• Chamadas 
• Revistas 
• Página inicial 
• Textos 
• Segurança 

Configurações 

Nem todas as opções estarão disponíveis a todos os usuários, mas 
somente o que diz respeito a unidade a qual ele faz parte. 

 

http://www.obomsamaritano.org.br/
http://www.obomsamaritano.org.br/admin/


SECRETARIA 

 

Esta primeira parte traz as opções de registro informações para o Relatório Estatístico das Atividades Assistenciais e 
Promocionais, Cadastro de famílias auxiliadas, Cadastro de voluntários, cadastro de núcleos e diretorias. 

Atividades 

 

A primeira seção na ÁREA ADMINISTRATIVA é a de ATIVIDADES. Nesta seção são registradas as atividades realizadas 
pelos núcleos locais, que gera o Relatório Estatístico das Atividades Assistenciais e Promocionais. Para fazer o 
registro das atividades basta seguir os seguintes passos: 

1. Clicar em Atividades 
2. Clicar em Atividades 
3. Clicar em Novo – para criar um novo período de relatório e inserir as informações nele. 
4. Clicar na Lupa – para novas inserir informações num período já aberto. 

 

Ao clicar em Novo para abrir um novo período de atividades: 

1. Escrever o nome do mês  
2. Escrever o ano 
3. Nome do Estado e Igreja já vem preenchido. 
4. Clicar em Salvar 



 

Ao salvar o período: 

1. Novas opções aparecem na janela 
2. Clicar em Atividades para cadastrar a atividade realizada 
3. Selecionar o tipo de atividade 
4. Preencher quantidade da atividade que foi realizada 
5. Quando possível, colocar a quantidade de pessoas auxiliadas 
6. Quando possível, colocar o valor estimado 
7. Clicar em Salvar 
8. O item salvo aparecerá na listagem abaixo 

 



Informações de Custos e Palestras/Capacitação devem ser registradas nas guias seguintes. 

 

Ao final do cadastro das informações: 

1. Clique novamente em Atividades 
2. Escolha o mês que deseja ver/imprimir as informações 
3. Clicar na Impressora 

 

Então abrirá uma nova guia do navegador de internet com o relatório já formatado: 

 



Demais itens de Atividades não estão disponíveis para alteração: 

 

Cadastro familiar 

 

Segundo item da seção de Secretaria é o Cadastro Familiar. Aqui é onde se deve fazer o cadastro das pessoas 
auxiliadas. Os nomes cadastrados ficarão para consulta de todos os que têm acesso ao sistema. Isso ajudará no 
controle de pessoas que vão de um lugar para o outro buscando auxílio. Para fazer o cadastro de uma 
pessoa/família: 

1. Clicar em Cadastro Familiar 
2. Clicar em Novo – para cadastrar nova família 
3. Clicar na Lupa – para ver o cadastro de alguém ou para fazer alteração de informações do cadastro 
4. Para localizar um cadastro já feito é só escrever o nome da pessoa 

 

Ao clicar em novo: 

1. Preencher os campos conforme as solicitações 
2. Os dados que trazem um asterisco vermelho são de preenchimento obrigatório. 
3. Após preencher o formulário, clicar em Salvar 



 

Depois que clicar em Salvar, novas opções de informações são liberadas para preencher, e para tanto basta clicar nos 
títulos e acessar o que se requer em cada um deles: 

 



Voluntários 

 

A terceira parte da seção Secretaria é Voluntários. Nesta parte é possível cadastrar os voluntários que participam dos 
projetos bem como as áreas de atuação do mesmo.  

1. Clicar em Voluntários 
2. Clicar em Voluntários 
3. Clicar em Novo – para cadastrar novo voluntário 
4. Colocar nome em Procurar – para localizar cadastro 
5. Clicar na Caneta – para alterar visualizar ou alterar um cadastro 

 

Ao clicar em Novo: 

1. Preencher todas as informações solicitadas no formulário 
2. Selecionar a área de atuação do voluntário clicando em cima do item 
3. Clicar em Salvar 



 

Após clicar em Salvar aparecerá uma nova aba na parte superior onde é possível indicar os nomes dos projetos que o 
voluntário está envolvido (Só aparecerão os nomes dos projetos cadastrados previamente no sistema).  

 



Ainda nesta parte dos Voluntários é possível cadastrar as áreas de atuação e gerar relatórios de voluntários por 
projeto: 

 

Organização 

 

A quarta parte da seção Secretaria é Organização. Nesta parte é onde se cadastra os responsáveis (Diretor, 
Secretário, Tesoureiro, etc) dos núcleos (igrejas e instituições). 

1. Clicar em Organização 
2. Clicar em Composição 
3. Clicar em Novo – para cadastrar um novo período (ano) 
4. Clicar na Impressora – para gerar formulário preenchido com dados da diretoria 
5. Clicar na Caneta – para cadastrar as pessoas que exercem funções no Núcleo naquele período 
6. Clicar em Membros – para cadastrar as pessoas que participarão da composição do Núcleo 
7. Configurações – Não disponível para alteração 
8. Clicar em Funções – Não disponível para alteração 

 

Observação: Quando clica na Caneta (5 na imagem acima) para inserir os membros da direção do Núcleo, ir na aba 
Membros, selecionar o nome e a função. 

 



Estrutura 

 

Estrutura é a quinta parte da seção Secretaria e não está disponível para alteração.  

FINANCEIRO 

 

A segunda seção da Área Administrativa é o Financeiro. Nele são feitos os registros das movimentações financeiras 
do Núcleo, gerando um relatório da movimentação durante um período. 

Para incluir informações de movimentação financeira do Núcleo: 

1. Clicar em Financeiro 
2. Clicar em Movimentação 
3. Clicar em Saída – para registro de alguma despesa 
4. Clicar em Entrada – para registro de uma receita 
5. Clicar na Caneta – para alterar um cadastro errado 
6. Clicar na Lixeira – para excluir algum cadastro 
7. Lançamentos – não disponível para alteração 

 

Os registros de Entrada e Saída são semelhantes. O usuário deve 

1. Selecionar a data 
2. Tipo de lançamento 
3. Informar o valor da receita ou despesa e  
4. Fazer alguma observação que julgar necessária. 
5. Clicar em Salvar 



  

Para gerar relatório das movimentações num determinado período: 

1. Clicar em Relatórios 
2. Clicar em Financeiro 
3. Selecionar a Data de Início 
4. Selecionar a Data de Término 
5. Clicar em Gerar 

 

Aparecerá o seguinte relatório, com a lista de todas as movimentações que ocorreram dentro do período 
selecionado: 



 

Se necessitar imprimir esse relatório, basta clicar no botão Imprimir.  

WEBSITE 

 

A terceira seção da Área Administrativa é Website. Nele é que são cadastradas as Notícias, Agenda de Eventos, 
Projetos e Depoimentos. Esta seção não está disponível para inclusão, alteração ou exclusão a não ser por parte 
União. Quaisquer informações a serem incluídas nessa seção devem ser encaminhadas para o email: 
contato@obomsamaritano.org.br 

Notícias 

 

Notícias, Eventos, Projetos, Documentos, Depoimentos, Cadastros de novos usuários da área administrativa do site, 
correção/acréscimo nos textos padrões, Endereços, etc – Todas essas coisas devem ser repassadas por email para 
contato@obomsamaritano.org.br  

Eventos 

 

Notícias, Eventos, Projetos, Documentos, Depoimentos, Cadastros de novos usuários da área administrativa do site, 
correção/acréscimo nos textos padrões, Endereços, etc – Todas essas coisas devem ser repassadas por email para 
contato@obomsamaritano.org.br  

Projetos 

 

Notícias, Eventos, Projetos, Documentos, Depoimentos, Cadastros de novos usuários da área administrativa do site, 
correção/acréscimo nos textos padrões, Endereços, etc – Todas essas coisas devem ser repassadas por email para 
contato@obomsamaritano.org.br  

mailto:contato@obomsamaritano.org.br
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Depoimentos 

 

Notícias, Eventos, Projetos, Documentos, Depoimentos, Cadastros de novos usuários da área administrativa do site, 
correção/acréscimo nos textos padrões, Endereços, etc – Todas essas coisas devem ser repassadas por email para 
contato@obomsamaritano.org.br  

ADMINISTRAÇÃO 

 

A quarta seção da Área Administrativa é Administração. Nele é que são cadastradas informações diversas do site. 
Esta seção não está disponível para inclusão, alteração ou exclusão a não ser por parte União. Quaisquer 
informações a serem incluídas nessa seção devem ser encaminhadas para o email: contato@obomsamaritano.org.br 

 

Chamadas 

 

Notícias, Eventos, Projetos, Documentos, Depoimentos, Cadastros de novos usuários da área administrativa do site, 
correção/acréscimo nos textos padrões, Endereços, etc – Todas essas coisas devem ser repassadas por email para 
contato@obomsamaritano.org.br  

Revistas (Relatórios e Documentos)  

 

Notícias, Eventos, Projetos, Documentos, Depoimentos, Cadastros de novos usuários da área administrativa do site, 
correção/acréscimo nos textos padrões, Endereços, etc – Todas essas coisas devem ser repassadas por email para 
contato@obomsamaritano.org.br  

 

Página inicial 

 

Textos 

 

Notícias, Eventos, Projetos, Documentos, Depoimentos, Cadastros de novos usuários da área administrativa do site, 
correção/acréscimo nos textos padrões, Endereços, etc – Todas essas coisas devem ser repassadas por email para 
contato@obomsamaritano.org.br  

Segurança 

 

mailto:contato@obomsamaritano.org.br
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Notícias, Eventos, Projetos, Documentos, Depoimentos, Cadastros de novos usuários da área administrativa do site, 
correção/acréscimo nos textos padrões, Endereços, etc – Todas essas coisas devem ser repassadas por email para 
contato@obomsamaritano.org.br  

Configurações 

 
Notícias, Eventos, Projetos, Documentos, Depoimentos, Cadastros de novos usuários da área administrativa do site, 
correção/acréscimo nos textos padrões, Endereços, etc – Todas essas coisas devem ser repassadas por email para 
contato@obomsamaritano.org.br  

mailto:contato@obomsamaritano.org.br
mailto:contato@obomsamaritano.org.br
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