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Na tela de associados, localize a opção Votação no painel à esquerda, e clique nela. Dependendo 

do tamanho de seu monitor, talvez seja necessário rolar para baixo no painel para a opção 

aparecer.

Menu na tela de associados1
Computadores



Você verá quais eleições estão ocorrendo no momento e deverá clicar no botão azul, indicado 

pela seta (referente à eleição em que deseja votar)

Visualizando a eleição2
Computadores



Serão apresentadas todas as opções de voto. Clique na opção desejada (ela ficará marcada, como 

indicado pela seta) e depois confirme clicando no botão “VOTAR”, mais abaixo na página.

Membros/Cargos são mostrados abaixo do nome de suas respectivas Chapas, conforme registro.

Opções de voto3
Computadores



Você será redirecionado para uma página informando que seu voto foi computado com sucesso.

Tudo certo!

Seu voto foi efetuado!4
Computadores



Menu na tela de associados1
Dispositivos Móveis

I.- Na tela de associados, toque no 

botão do Menu. Botão rosa, no canto 

superior esquerdo.

II.- Um painel a esquerda irá se abrir. 

Deslize no painel até localizar a opção 

Votação (mais abaixo). Clique nela.
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Você verá quais eleições estão ocorrendo 

no momento e deverá tocar no botão azul, 

indicado pela seta (referente à eleição em 

que deseja votar).

Visualizando a eleição2
Dispositivos Móveis



Serão apresentadas todas as opções de 

voto. Toque na opção desejada (ela ficará 

marcada, como indicado pela seta) e 

depois confirme tocando no botão 

“VOTAR”, mais abaixo na página.

Membros/Cargos são mostrados abaixo do 

nome de suas respectivas Chapas, 

conforme registro.

Opções de voto3
Dispositivos Móveis



Você será redirecionado para uma página 

informando que seu voto foi computado 

com sucesso. Tudo certo!

Opções de voto4
Dispositivos Móveis

INFO: Voto computado com sucesso.
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