Manual para votação
eleição APUFPR-SSIND
BIÊNIO 2021-2023

29 de abril de 2021

apufpr

associação dos professores da ufpr

Para você votar vai precisar:
1) Ter um smartphone (com câmera e microfone funcionando) ou um
computador ou notebook com câmera e microfone)
2) Ter em mãos o número do seu CPF e um documento com foto

Passo 1
Acesse a página da APUFPR: https://apufpr.org.br
Dentro do site encontrará a chamada para as eleições e o campo para digitar
seu CPF para ser localizado em nosso cadastro:

DIGITE SEU CPF:

Se seu CPF estiver no nosso cadastro, você irá direto para Passo 2, caso não,
aparecerá uma mensagem dizendo que seus dados não foram encontrados,
clique em SIM para cadastrar. O sistema irá direcioná-lo para efetuar seu
cadastro.

Digite seus dados e clique em Continuar:
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Passo 2
Localizado seu CPF no cadastro ou após cadastrar manualmente, o sistema irá
direciona-lo e irá verificar se existe uma mesa disponível.
Caso não tenha nenhuma mesa disponível, aparecerá a mensagem:
Nenhuma mesa disponível. Tente mais
tarde!

Passo 3
O Sistema irá abrir a videoconferência e irá direcioná-lo a uma sala de espera.
O Navegador pode pedir para habilitar seu microfone e câmara. Concorde em
habilitar!!

Aguarde até o presidente da mesa te chamar.
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Passo 4
Após entrar na sala, com a câmera e o microfone abertos, o presidente da
mesa irá confirmar seus dados através da apresentação de um documento com
foto.

Após validação e atualização de seus dados e aprovação você será
direcionado para a tela de avaliação.

Passo 5
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Passo 6

Ao clicar no link o sistema abrirá um termo de responsabilidade, leia e clique
em “Concordo com o Termo”
Em seguida clique em “Continuar”.
Em seguida aparecerá a tela de boas-vindas ao sistema de votação e o botão
para acessar a votação.

Ao clicar em acessar votação, aparecerá a opção de voto na chapa. Selecione
a opção que melhor te representa e clique em Confirmar.
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Imprima, salve ou envie por e-mail o comprovante de voto.

FIM !!!!!

ATENÇÃO!

Em caso de problemas de acesso à plataforma no dia da
eleição, será disponibilizado suporte técnico pelo telefone
da secretaria da APUFPR: (41) 99981-7835.
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