
Aos filiados da ATENS UFRGS 

Eleição da Diretoria e Conselho Fiscal 2020/2023 

 

A Comissão Eleitoral convoca os filiados da ATENS UFRGS a participarem da 
eleição da nova Diretoria e Conselho Fiscal que ocorrerá no dia 04 de agosto, 
das 8h às 18h, terça-feira. 

O processo eleitoral será via internet por meio do sistema “Lime Survey” e da 
licença contratada pelo ATENS-SN. 

Cada filiado receberá, na véspera da eleição (após às 18h), um e-mail com o 
link para votar. O e-mail terá o seguinte formato: 

Assunto: ELEIÇÕES 2020 DA ATENS-UFRGS – Convite 

Texto do email: 

Caro(a) Nome do Filiado(a), 

Como filiado(a), você foi convidado(a) a participar da consulta eletrônica: 

ELEIÇÕES 2020 DA ATENS-UFRGS 

Eleição da ATENS-UFRGS: Diretoria e Conselho Fiscal 

Para participar, por favor, utilize o endereço abaixo. 

(aqui virá o link individual para cada filiado votar) 

O período de votação será de 08h até às 18h do dia 04/08/2020, próxima terça-
feira. 

Cordiais saudações, 

Comissão Eleitoral ATENS UFRGS 2020/2023 
comissaoeleitoralatensufrgs@gmail.com 
 
Em caso de dúvidas ou problemas, favor enviar e-mail para: 
comissaoeleitoralatensufrgs@gmail.com 
 

Tutorial para votação: O votante precisa observar que o voto somente estará 
concluído quando aparecer na tela uma mensagem de confirmação de 
conclusão do voto, por isso, após escolher a opção de sua preferência, é 
necessário rolar a página até o final para clicar no botão 'Seguinte'. 

Serão 2 páginas para votação: 

1- para Diretoria da ATENS UFRGS – onde se faz a opção de voto e no final da 
página clica em 'Seguinte'. 

2- para Conselho Fiscal - onde se vota 3 vezes e no final da página clica em 
submeter. 



 A última tela terá a mensagem 'Obrigado por sua participação' e o votante 
então, deverá receber um e-mail de confirmação de voto concluído com 
sucesso. 

_______________________________________________________________ 

O processo será iniciado na véspera da votação a partir do 'envio de um e-mail' 
com o link que redireciona diretamente para o sistema de eletrônico.  

Obs.: Em caso de não recebimento, verificar a caixa de SPAM ou informar se 
não recebeu o e-mail. 

Esse link é único, individual e descartável, por isso não deve ser compartilhado 
para que outra pessoa o utilize. 

_______________________________________________________________ 

Sobre o resultado 

O resultado prévio da consulta será dado ao término do período da votação e o 
documento com o resultado oficial, até às 18h do dia seguinte. 

 

PARTICIPE! 

 
Terça feira, 04 de agosto de 2020 – das 8h até 18h! 
 

 


