MANUAL DO ELEITOR
Como votar utilizando o sistema Helios Voting
No dia da votação você receberá no seu email institucional1 2(TAES,
Docentes e Discentes), um email do sistema de votação Eletrônica conforme a imagem abaixo,
contendo o link do sistema e informações importantes da eleição.

Ao clicar no link da Eleição disponível no e-mail, logo em seguida você será redirecionado para
a tela inicial do sistema Helios Voting, onde será exibido um botão com “Conecte-se com sua
conta institucional”.

1

Todos os estudantes possuem um email com domínio @
 estudante.ifto.edu.br, e
 ntre no menu, E-mail
institucional, dentro do sistema SIGAEDU para acessar.
2
Os e-mails institucionais dos servidores TAES e docentes possuem um domínio @
 ifto.edu.br

2
Ao clicar no botão ”conecte-se com sua conta institucional” o sistema irá
solicitar as credenciais de acesso, sendo usuário e senha conforme imagem abaixo.

Os TAEs e Docentes deverão utilizar a Matrícula e senha unificada, a mesma utilizada nos
sistemas SEI, SUAP e SIGAEDU
Os Estudantes deverão utilizar o CPF e senha, a mesma utilizada para acessar o sistema
SIGAEDU.
Após preencher seus dados de identificação e clicar no botão

você será

redirecionado para o Terminal de Votação. Na Cabine de Votação, imagem abaixo, o eleitor
visualizará o título da eleição e o passo a passo para depositar o seu voto. Para iniciar a
votação, basta o eleitor clicar no botão

.

3

Em seguida você visualizará a Cédula de Votação. Agora é a hora de escolher o seu candidato .

Após escolher em que irá votar basta clicar no botão

4

Ao clicar no botão

o eleitor será apresentado à tela abaixo, onde deverá

revisar o voto da sua cédula e posteriormente clicar no botão,

para confirmar

sua escolha e cifrar sua cédula para depositar na urna.

Ao clicar no botão “Confirmar sua escolha e cifrar cédula para depositar na urna”, conforme a
Figura acima, o eleitor será apresentado à tela da Figura abaixo, onde o sistema irá cifrar a
cédula do eleitor e apresentar o rastreador da sua cédula. O eleitor deve clicar no botão
“Depositar Cédula na Urna” para avançar com o próximo passo da votação.
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Agora o eleitor deve clicar no botão
Após clicar no botão,

o eleitor será apresentado à tela abaixo. Na

tela o eleitor deverá clicar no botão

Após a confirmação, o eleitor será direcionado para a tela final do terminal de votação. Na tela
aparecerá a informação da confirmação do seu voto.

Pronto. Seu voto foi registrado com sucesso!

