
SAIBA COMO VOTAR



Acesse o site

vote.sindipetro.org.br/eleicoes2020

Digite seu CPF 
Digite sua data de nascimento
Clique em Entrar
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http://www.vote.sindipetro.org.br


Você receberá um email
ou um sms (caso tenha cadastrado
o celular), com o token de confirmação.
Caso não tenha email cadastrado,
aparecerá uma tela com um 
pequeno cadastro e você 
votará em separado. Ver pág. 12.

- Informar que a pessoa receberá 
um e-mail ou um SMS se tiver 
cadastrado o celular.  poderá 
escolher entre um ou outro para 
receber o token.- Token pode ter 
letras e números.
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Token

O token é um código que
pode ter letras e números, 
que confirmará o seu
processo de votação.
Digite no campo indicado. 
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Clique no campo para aceitar
o termo de responsabilidade
e clique em Continuar
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ACESSAR VOTAÇÃOClique em
para iniciar o processo.
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Clique no quadradinho
da Chapa de sua 
preferência.
Após, clique em
para votar no Conselho Fiscal 

Próximo
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Clique no quadradinho
para votar no Conselho Fiscal
da Chapa de sua preferência.
Após, clique em Próximo
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Pronto!
Seu voto foi computado 
com Sucesso!
Agora só clicar em enviar
o comprovante por email
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Seu email cadastrado 
aparecerá automaticamente.
Basta clicar em ENVIAR
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Não encontrado?

Caso apareça esta 
mensagem, 
clique em
para continuar e 
votar em separado 

Sim
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Como votar em separado?

Preencha o cadastro
com nome, CPF,
data de nascimento,
email, celular e RG.
Clique em Salvar
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Como votar em separado?

Você receberá 
um código de sms
no celular cadastrado,
Insira o código 
e clique em Confirmar
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Como votar em separado?

Clique em 
Concordo com o termo e
depois Continuar
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Após esta fase você seguirá o processo 
de votação normalmente.
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Caso não encontre o email com o código,
verifique nas caixas, spam, lixeira, atualizações,
promoções entre outras que possua em 
seu endereço eletrônico.

Email de confirmação
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Boa votação!
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