
Informe 05 – Comissão Eleitoral para a Diretoria da ADUFS – Biênio 2020-2022

Comunicação sobre o Processo de Votação

A Comissão  Eleitoral,  convida  todos/as  a  participarem das  Eleições  da  ADUFS  –
DIRETORIA E CONSELHO DE REPRESENTANTES, Biênio 2020-2022, nos dias 30
de novembro (segunda-feira) e 01 de dezembro de 2020 (terça-feira).

O  processo  utilizará  Sistema  Eletrônico  de  Votação,  através  do  site
https://votacao.adufs.org.br

Abaixo, um tutorial de como votar.

Participe desse momento importante de nossa entidade representativa.

Comissão Eleitoral, 27/11/2020

----------------------------------

Passo 1 – Acesso
Acesse o site https://votacao.adufs.org.br

Passo 2 – Fazer login
Nesta tela deverá ser informado sua matrícula SIAPE e um e-mail válido
para validação e envio do comprovante de voto mais tarde. 

Passo 3 - Segundo Fator de Autenticação 
Nessa tela deverá ser informado o código de 6 dígitos que foi enviado para
o e-mail informado anteriormente (acesse o código em seu e-mail)

http://votacao.adufs.org.br/
https://votacao.adufs.org.br/


Passo 4 – Votação para a Diretoria
A votação em si começa aqui, essa é a primeira escolha e comum a todos
os votantes: a escolha da diretoria.

Passo  5  –  Votação  para  Conselho  de  Representantes
(Centro/Campus/CODAP)
Nessa  próxima  tela  de  votação,  deverá  ser  escolhido  o  seu  local  de
trabalho.  Caso  não  encontre,  selecione  a  opção:  Centro/Campus  sem
chapa inscrita.



Passo 6 – Votação para Conselho de Representantes (Categoria)
Da mesma forma que na tela anterior, aqui será escolhida a sua categoria.
Caso  não  encontre  a  sua,  selecione  a  opção:  Categoria  sem  chapa
inscrita. 



Passo 7 – Verificação dos seus votos
Ao chegar ao final da votação, nesta tela você confirmará suas escolhas,
preste bem atenção se está tudo de acordo com o que foi votado, caso
precise mudar algum voto, clique no botão voltar. Caso esteja tudo certo,
clique no botão de confirmar. 

Passo 8 – Confirmação dos votos
Ponto final de votação, aqui seu voto foi computado nas opções escolhidas
e será enviado o comprovante de voto para o e-mail informado no login.




