
ELEIÇÕES PARA 
PRESIDENTE DA FIOCRUZ:

As eleições para presidente 
da Fiocruz acontecem de 

17 a 19 de novembro
Se você é servidor e está 

apto a votar, receberá uma 
mensagem em seu e-mail 
institucional com o link 

das eleições

COMO VOTAR
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ELEIÇÕES PARA PRESIDENTE DA FIOCRUZ:

COMO VOTAR

Passe para o lado
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PASSO A PASSO DE 

COMO VOTAR

Para votar pelo computador, escolha os 
navegadores Firefox, Chrome, Safari ou Edge. 
No celular ou tablet, utilize o sistema Android 
ou o navegador Safari, caso seu aparelho 
opere com iOS (Apple) 

Conectar

Clique no endereço de votação fornecido no 
e-mail e preencha seu ID do eleitor e senha, 
com os dados recebidos
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A cédula de votação contará com o nome dos 
quatro candidatos. Abaixo de seus nomes, há 
três quadrinhos indicando 1º, 2º e 3º lugar
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Importante:
1. Você deve votar em APENAS UM candidato 
para cada opção (1º, 2º e 3º)
2. Você também pode optar por votar apenas 
para 1º, para 1º e 2º ou para 1º, 2º e 3º
3. Para votar em branco ou nulo, basta clicar 
no botão correspondente

O próximo passo é revisar seu voto. Votou 
errado? Clique em alterar e corrija

[Alterar]
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Com tudo conferido, deposite sua cédula 
na urna
O sistema irá criptografar sua escolha 
para total segurança deste processo

Depositar Cédula na Urna

Se quiser reiniciar o processo, clique 
em cancelar 
Se estiver certo, basta clicar em CONFIRMAR

Confirmar
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Você acaba de contribuir para a história e para 
o processo democrático da nossa instituição.

Para o acompanhamento da comunidade 
Fiocruz e controle social, a Comissão Eleitoral 
fará transmissão on-line do fechamento das 

urnas virtuais e apuração nos canais de 
comunicação institucionais.

Os três candidatos mais votados comporão 
a lista tríplice que será enviada pelo 

Conselho Deliberativo da Fiocruz ao ministro 
da Saúde.

PRONTO!

Fim!
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