Prezados Filiados e Filiadas do SINDIFISCO-RS:
A eleição para a escolha da Diretoria Executiva, Delegados Representantes e membros
do Conselho Fiscal do SINDIFISCO-RS será realizada no dia 16/05/2019, entre 9 e 17
horas.
Nesse dia, a partir das 9 horas:
1 - Acesse o site do sindicato (www.sindifisco-rs.org.br), clique em ELEIÇÕES 2019 que
será apresentado na tela do seu computador;
2 - Digite seu CPF e sua senha de acesso (enviada por carta) e clique ENTER para
validar;
3 – Informe sua Data de Nascimento e clique ENTER para validar;
4 – Entre em INICIAR A VOTAÇÃO – será apresentada a cédula de votação para a
Diretoria Executiva/Delegados Representantes, com a Chapa concorrente;
5 – Para votar, clicar na chapa concorrente ou, desejando votar NULO ou BRANCO,
assinalar uma dessas opções;
6 - O voto escolhido será apresentado com as informações de CONFIRMAR ou
CANCELAR/VOLTAR;
7 - Confirmado o voto para a Diretoria Executiva/Delegados Representantes, será
disponibilizado o voto para o Conselho Fiscal;
8 – Para votar no Conselho Fiscal, clicar sobre o nome do candidato escolhido ou,
desejando votar NULO ou BRANCO, assinalar uma dessas opções;
9 – O voto escolhido será apresentado com as opções de CONFIRMAR ou
CANCELAR/VOLTAR;
10 – Confirmado o voto para o Conselho Fiscal estará finalizada a votação.
Os filiados que não têm acesso a internet poderão votar nas delegacias regionais abaixo
listadas e na mesa eleitoral de Porto Alegre (sede do Sindifisco-RS, na rua Uruguai,
277/1301): Bagé, Bento Gonçalves, Cachoeira do Sul, Canoas, Caxias do Sul, Erechim,
Ijuí, Lajeado, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Santa Cruz do Sul, Santa Maria,
Santa Rosa, Santo Ângelo, Taquara e Uruguaiana. A Comissão Sindical dos
Aposentados de fora do estado terá como mesa eleitoral a cidade de Florianópolis-SC.
Se você não recebeu sua carta com a senha, você deverá utilizar a ferramenta esqueci
minha senha que já está disponível no site do Sindifisco-RS no banner indicativo sobre
as eleições.

