
 

 

 
 

COMISSÃO ELEITORAL  
ELEIÇÕES SINDICAIS 2022 PARA DIRETORIA, CONSELHO FISCAL E RESPECTIVOS 

SUPLENTES DO SINDICATO DOS PROFESSORES NO ESTADO DA BAHIA – SINPRO-BA 
 
 
 

INFORMAÇÕES SOBRE SISTEMA DE VOTAÇÃO ELETRÔNICA/DIGITAL 
 

 

A Comissão Eleitoral, em cumprimento ao que determinam o Edital de Convocação das Eleições 

Sindicais 2022 do SINPRO-BA e seu Estatuto Social, apresenta informações sobre o sistema de 

votação eletrônica/digital a ser utilizado no pleito convocado para 18 a 21 de outubro/22 (Primeira 

Convocação) e 24 e 25 de outubro/22 (Segunda Convocação). 

 

I. O/A associado/a ao SINPRO-BA deve ficar atento/a à publicação, no site do SINPRO-BA, da 

lista de votantes (associados eleitores aptos a votar), que será disponibilizada até o dia 11 de 

outubro de 2022. 

II. O link para o sistema de votação (votasinpro-ba1.websiteseguro.com) será disponibilizado no 

site do SINPRO-BA, ficando disponível o acesso apenas nos dias e horários previstos para a 

votação em Edital de Convocação. 

III. Ao acessar o site de votação, através do link, o/a associado/a deve indicar seu CPF para 

verificar se está apto ou não à votação. 

IV. A confirmação será feita, em nova tela, com a indicação da data de nascimento do/a 

associado/a. 

V. Caso o/a professor/a tenha sido indicado como inapto ou não tendo seu nome na lista, mas 

crendo estar apto para o pleito, na tela que aprece no item III ele/a deve clicar em “VOTO EM 

SEPARADO” e seguir as instruções. Nestes casos, a Comissão Eleitoral analisará se o/a 

votante está mesmo apto/a a participar do pleito. 

VI. Após as confirmações indicadas em III e IV, o/a associado/a seguirá para um tela em que 

estará a identificação da eleição da qual ele está participando. Nesta tela, deve-se clicar em 

“Realizar votação”. 

VII. Ao cumprir a etapa anterior, será aberta a tela com o nome do/a eleitor/a e o/s nome/s da/s 

chapa/s em disputa e as opções de voto. Esta tela desdobra numa outra que apresenta os 

nomes dos/as participantes da/s chapa/s em disputa e as opções de voto. 

VIII. O voto deve ser confirmado e uma mensagem de confirmação da participação do/a eleitor 

aparece em tela, encerrando o processo. 

 

Durante a coleta de votos, quaisquer dúvidas poderão ser dirimidas junto ao Sindicato pelo canal a ser 

disponibilizado pela empresa responsável pelo acompanhamento do processo eleitoral 

eletrônico/digital. 

 

 

Salvador-Ba, 23 de setembro de 2022. 
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