Eleições

04 de novembro de 2016 (revisto)

GUIA RÁPIDO: Como Votar?
A votação é feita por via eletrónica, em qualquer computador com acesso ao Sistema de Informação
Integrado da Universidade de Évora (https://siiue.uevora.pt/), sendo apenas necessário que o utilizador
tenha as suas credenciais válidas1.
Para quem preferir ou necessitar de algum apoio ou esclarecimento relativo à votação, haverá uma mesa
eleitoral em cada edifício (Colégio do Espírito Santo, Mitra, Colégio Luís Verney, Leões, Pedro da Fonseca
e Escola de Enfermagem), com um computador disponível para realizar todo o processo de votação,
estando os membros da mesa disponíveis para o apoio que for necessário.
O voto é pessoal e confidencial.

1. Aceder ao SIIUE
A partir de um computador com acesso à Internet utilize
u m browser (Internet Explorer, Firefox, Safari, Google
Chrome, etc.) para aceder ao SIIUE através do endereço
http://siiue.uevora.pt.
Utilize as suas credenciais de acesso (Nome de utilizador e
Palavra-passe) e clique em Autenticar para se autenticar e
escolha o perfil de utilizador adequado ao ato eleitoral em
causa.

2. Votação
O SIIUE disponibiliza, no menu, uma entrada “Votação” onde são listados os atos eleitorais em curso.

1Informação Importante:
De forma a garantir a possibilidade de recuperar a sua palavra-passe em caso de necessidade e para que não haja qualquer
impedimento à realização do seu voto, utilize o procedimento de ” Recuperação da palavra-passe”.
Consulte o Guia Rápido: Recuperação de Passwords
O processo de "recuperação de palavra-passe" é simples e rápido.
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Escolha o ato eleitoral em que vai participar:

S e , por exemplo, a sua opção é a eleição dos “representantes dos estudantes no Conselho
Geral”, o SIIUE, apresenta-lhe as listas a eleger, deverá, para o efeito, fazer a sua escolha e submeter
“Votar”.
O SIIUE, permite-lhe consultar, a constituição das listas para o caso de eleições em que seja exigida a
constituição das mesmas. Deverá, para o efeito, escolher a opção à direita “Consultar listas”:
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O processo de votação só estará concluído depois do voto ser validado. Para tal terá de
escolher a opção "Confirmar".

Nesta fase pode ainda alterar a sua intenção de voto, para o efeito deverá escolher “Alterar voto”.
O SIIUE permite que a sua intenção de voto seja “Voto em branco”, para tal não deverá selecionar
nenhuma opção. Ao “votar” surgirá a opção de voto em branco que deverá “Confirmar”.

O processo de votação só estará concluído após a recepção da mensagem: “Voto registado com
sucesso”:
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