
TUTORIAL PARA VOTAÇÃO NO SIGEleição 

São pré-requisitos para realizar a votação através do SIG-Eleição que você tenha 
efetuado o recadastramento de senha.  
O portal de recadastramento de senhas da UNIFESSPA está disponível no endereço: 
https://recadastramento.unifesspa.edu.br . Conforme figura 1 abaixo: 

!  
Figura 1 

O SIG-Eleição conta com um segundo nível de autenticação, que são as perguntas 
secretas, estas serão exibidas ao finalizar votação, seu voto só será registrado após 
responder as perguntas secretas.  
Caso tenha esquecido as perguntas você poderá acessar o link anterior e clicar na 
opção destacada abaixo conforme Figura 2. 

!  

https://recadastramento.unifesspa.edu.br


Figura 2 
Após realizar os procedimentos anteriores você poderá acessar o link: https://
sigeleicao.unifesspa.edu.br e inserir suas credenciais atuais de login e senha (apenas 
o primeiro nome antes do domínio Unifesspa), responder o resultado da operação  e 
clicar em Entrar no Sistema. Figura 3. 

!  
Figura 3 

O eleitor deverá selecionar a eleição conforme grupo de eleitor ao qual pertença.  

Exemplo: se você não for um docente e seleciona a opção conforme destacado na 
figura 4, será exibida a mensagem de erro conforme imagem abaixo.   

!  
Figura 4 

Memorize o número dos candidatos de sua preferência e clique no botão ENTRAR NA 
CABINE, conforme figura 5 ilustrada abaixo. 

https://sigeleicao.unifesspa.edu.br
https://sigeleicao.unifesspa.edu.br


!  
Figura 5 

Na cabine de votação figura 6, informe o número do candidato utilizando os botões 
numéricos da urna eletrônica.  

Caso tenha inserido o número de um determinado candidato equivocadamente, aperte 
o botão CORRIGE ou caso tenha confirmado o voto, selecione a opção abaixo da urna 
eletrônica Abandonar Cabine de Votação e retorne para a eleição.  

O eleitor poderá votar em branco clicando no botão BRANCO. 

Para votar nulo digite um número que não corresponda a nenhum dos candidatos. 

!  
Figura 6 

Confira os dados do candidato figura 7. 



!  
Figura 7 

O eleitor deverá votar vinte e duas vezes conforme destacado na figura 8. A 
mensagem votação em andamento será exibida indicando a quantidade de votos 
realizados. 

 

Figura 8



Após concluir a votação clique no botão CONFIRMA para encerrar a votação. Figura 
9.  

!  
Figura 9 

O sistema exibirá uma mensagem solicitando a pergunta de segurança. Figura 10. 
Após finalizar está etapa o sistema computará seu voto.  

!  
Figura 10 



O sistema emitirá um comprovante de votação que poderá ser impresso. Figura 11. 

!  
Figura 11 


