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Instruções para acesso à votação em 22/10/2019

1  Recebimento do código de votação
O sistema de eleições enviará um link por SMS ou e-mail nos dias que antecedem à eleição.

Atenção: O código recebido não deve ser repassado a outra pessoa. Apesar de não existir
associação entre o código e o eleitor, ele deve ser pessoal e único. 

2 Acesso à área de votação
O acesso à plataforma de votação é feito através do link recebido por SMS ou e-mail usando a
sua senha da “Área restrita” do site do Sindjustiça.

Atenção: Caso  você  não  tenha  acesso  à  “Área  restrita”, favor  entrar  em  contato  com  as
secretárias  da Comissão Eleitoral  do Sindjustiça através  do telefone (62)  3224-4458 para
atualização cadastral

Figura 1: Exemplo de SMS recebido

 SINDJUSTICA: Ola FILIADO, o seu codigo  de votacao e: 7b8a9c
 https://eleicoes.sindjustica.com/intranet/eleicoes/1

Figura 2: Login na plataforma de votação
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3 Votando
A cédula virtual de votação contém o nome da eleição, a descrição, o campo para informar o
código recebido, a chapa com todas as informações da mesma, opções de nulo ou em branco e
um campo para indicação do delegado sindical que mostrará uma lista dos sindicalizados da
sua comarca:

Figura 3: Página de votação
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Na Figura anterior vemos os quatro passos para votação:
1. Inserção do código de votação
2. Opção de voto

Atenção: Ao lado do nome da chapa possui um ícone  que abrirá todos os detalhes 

da chapa, com nome e foto dos membros e seus respectivos cargos.
3. Escolha de delegado sindical

Atenção: O voto de delegado sindical é opcional, podendo o eleitor escolher um 
servidor da sua comarca ou não.

4. Confirmação do voto.

4 Comprovante de voto
Após a confirmação do voto será exibida uma tela com o comprovante de voto e a opção de
impressão. Sugerimos que o eleitor guarde o seu comprovante em local seguro.

Figura 4: Comprovante de votação
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