
Eleições da Diretoria 

e

Conselho Fiscal

Passo a passo do 

processo de votação 2020 

usando aplicativo para 

smartphone



Para poder acessar a página de votação, é necessário baixar o aplicativo na
loja Apple Store ou Play Store, para celulares Android. Faça a busca
digitando “d-vota”, conforme indicado na tela abaixo e, ao identificar o
aplicativo “D-VOTA Relatasoft”, selecione o botão “ABRIR”.

Atenção: 
Quem houver 

instalado previamente 
o aplicativo D-Vota, 
deve simplesmente 

localizá-lo entre seus 
aplicativos.



Identifique-se utilizando seu CPF, sem pontos e nem traços, e a senha que
receberá via e-mail e/ou SMS e/ou WhatsApp, a ser enviada em breve pela
empresa RelataSoft. Clique no botão “Entrar” para acessar a tela de votação.

Digite aqui seu 
CPF sem pontos 

e nem traços.

Digite aqui 
sua Senha.

Clique em 
Entrar para 

acessar a tela 
de votação.



Para este processo de votação há duas votações disponíveis. A primeira é a

Eleição à Diretoria e a segunda é a Eleição ao Conselho Fiscal. Se quiser ver os

integrantes de cada chapa, selecione o “botão” “Veja aqui os Integrantes das

chapas”, antes de selecionar “Acessar a votação”.



Vale lembrar que o tempo máximo de duração da votação é de 10 minutos. Para

evitar surpresas, foi incluído um contador no canto superior direito da tela.

Vencido este prazo, seu voto será computado no estado em que se encontrar.



Selecione uma das opções disponíveis. Para evitar votos nulos ou em branco por
equívoco, os seguintes textos serão exibidos a depender do que for selecionado!
Para validar sua escolha, use o botão adequado. Ou, para voltar para a lista de
opções, use o botão “Voltar”. Selecione “Continuar” para a próxima votação.



Selecione uma das opções disponíveis. Lembrando que é possível votar em até

cinco candidatos ao Conselho Fiscal. Após fazer sua opção, selecione “Continuar”

para acessar o painel com os comprovantes de votação.



Eleições à Diretoria Executiva e ao 

Conselho Fiscal SINDIQUINZE 2019 

Concluídas as votações, serão exibidos os comprovantes
de participação e de votação.



O TEMPO MÁXIMO DE DURAÇÃO DA VOTAÇÃO É DE 10 MINUTOS!
Quando restar 1 minuto para expirar o prazo, mostrado pelo contador no canto
superior direito da tela, aparecerá a mensagem de texto abaixo alertando que
findo este prazo, o voto será computado no estado em que se encontrar.

Se o sinal de internet for
interrompido após iniciada
a votação, abra novamente
o aplicativo.

Mas, atenção: o prazo de
10 minutos continuará
correndo mesmo enquanto
o aplicativo estiver fechado.



Para os votantes que usarem os dispositivos móveis por Aplicativo,
os sistemas compatíveis são o IOS e Android, nas seguintes versões:

❖ IOs 12 ou superior;

❖ Iphone 7 ou mais recente;

❖ Android 5.1 ou superior em 

dispositivos padrões sem root.
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