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INFORMATIVO COMISSÃO ELEITORAL 08/2018 

 

A Comissão Eleitoral constituída na forma do artigo 2º do REGULAMENTO 
DA FORMAÇÃO DA LISTA TRÍPLICE PARA ESCOLHA DO CONTADOR 
E AUDITOR-GERAL DO ESTADO PARA GESTÃO 2019-2022, designada 
pelo Presidente do Sindicato dos Auditores do Controle Interno do Estado 
do Rio Grande do Sul – SINDICIRGS, vem por meio deste divulgar as 
instruções para a votação que iniciará as 7 horas do dia 30/10/2018 e 
encerrará as 19 horas do dia 31/10/2018: 

 

1) A votação será realizada por meio do sistema SurveyMonkey. 

O SurveyMonkey é o software de questionários online mais popular 
que existe no mundo.  
 
A comissão eleitoral elegeu este software por ele possibilitar o 
atendimento de todos os requisitos do regulamento, permitindo que o 
voto seja secreto e garantindo a celeridade do pleito eleitoral. 
 

2) Todos os eleitores, relacionados no Informativo Comissão 
Eleitoral 07/2018, receberão e-mail contendo o link para iniciar a 
votação: 
 
O e-mail será enviado pelo sistema SurveyMonkey, em nome de 
comissaolista@sindicirgs.com.br. 
 

 
 
O sistema foi previamente configurado para enviar o e-mail a cada 
eleitor as 7 horas do dia 30/10/2018.  
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3) Ao clicar em “Iniciar Votação” o eleitor será direcionado para a 
página Web do sistema, com a seguinte tela: 
 

 
 
Atenção: Devem ser selecionadas, obrigatoriamente, 3 opções. Se 
desejar votar em branco (um, dois ou até 3 votos), devem ser 
selecionadas as opções Voto em Branco 1, Voto em Branco 2 ou Voto 
em Branco 3. 
 

4) Após selecionar as 3 opções, clique em “OK” e depois em 
“Concluído”: 
 

 
 

Salientamos que o sistema gera um convite de votação específico para 
cada eleitor, vinculado ao seu e-mail.  
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Conforme parágrafo único do art. 7º do regulamento, será 
disponibilizado, na sede administrativa do SINDICIRGS (Rua dos 
Andradas, 1234, conj. 306 - Centro - Porto Alegre – RS), um terminal 
de computador, nos dias de votação, das 9 (nove) às 17 (dezessete) 
horas, a fim de que sejam atendidos aqueles que não puderem realizar 
o voto em seus computadores. 
 
Incentivamos a todos que efetuem a votação no primeiro dia da eleição 
e que, na ocorrência de algum problema, entrem em contato com a 
Comissão Eleitoral pelo e-mail comissaolista@sindicirgs.com.br. 

 

Porto Alegre, 29 de outubro de 2018. 

 
 

COMISSÃO ELEITORAL 
 

Felipe Severo Bittencourt - Presidente 

Celso Antônio Córdova Junior 

Gélisson Pelizzari 

 


