
 

 

SARGS- 046/20                                                                                              Porto Alegre, 03 de novembro de 2020  

Prezado(a) colega, 

                                                                                                                                                 Ref.: Eleições SARGS/2020 

A Diretoria convida todos os seus Associados, aptos em exercer o direito de voto, para participar da eleição da 
Diretoria e Assembleia de Representantes da SARGS. 

A  votação será por via eletrônica e utilizará uma plataforma com segurança, confidencialidade do voto e a 
garantia da votação, uma única vez, por cada associado apto a exercer o direito de voto, permitindo assim, uma 
maior participação dos associados em todo o Estado. 

Cada associado exercerá seu direito de voto elegendo a Diretoria - gestão 2021-2022 e até três (03) membros da 
Assembleia de Representantes, com mandato de dois anos (2021-2022). 

➢ Importante: 

✓ Somente poderão votar os Membros Ativos, Adjuntos e Remidos regularizados até a data do início da 

eleição; 

✓ A votação será realizada, EXCLUSIVAMENTE, por via eletrônica; 

✓ A votação ficará disponível no período de: 00h do dia 05 de novembro de 2020 às 23h59 do dia 20 de 

novembro de 2020; 

✓ Poderá votar pelo seu próprio aparelho eletrônico (smartphone, notebook, tablet). 

 

➢ Seguem abaixo as principais etapas do processo de votação: 

✓ Será necessário o acesso ao site https://eleicoes.sargs.org.br; 

✓ Para participar da votação, será necessário se autenticar informando seu CRM, CPF, e-mail e clicando no 

botão "ENTRAR PARA VOTAR"; 

✓ A partir da confirmação de seus dados e do acesso ao sistema de votação, o associado deverá seguir todas 

as orientações constantes naquela área específica; 

✓ O processo de votação deverá ser realizado, no mesmo acesso, para a Diretoria e para a Assembleia de 

Representantes; 

✓ Voto para Diretoria, o associado deverá assinalar na chapa ou em branco; 

✓ Voto para Assembleia de Representantes, o associado deverá selecionar até 3 (três) candidatos ou em 

branco; 

✓ Para confirmar o voto, clique no botão "Confirmar"; 

✓ Ao concluir o processo, o sistema apresentará um comprovante de sua votação. Você terá a opção de 

enviar para seu e-mail ou imprimir. Este será o único momento em que poderá obter o seu comprovante 

de votação; 

✓ Alguns provedores poderão classificar como SPAM o e-mail referente ao comprovante da sua votação. 

Desta forma, verifique sua caixa de SPAM; 

✓ A apuração dos votos ocorrerá durante a Assembleia Geral Ordinária da SARGS, VIRTUALMENTE, no dia 

14 de dezembro de 2020, conforme Convocação Circ.SARGS-004/20. 

 

A Diretoria. 


