
Os filiados ao SINAIT irão escolher de 9 a 14 de outubro, por meio de 
votação exclusivamente eletrônica, os dirigentes do Sindicato Nacional 
para o Triênio de 2020/2023. O processo de votação começará no dia 9, 

às 9h, e irá encerrar-se no dia 14, às 20h – horários de Brasília.

Veja o passo a passo.

ELEIÇÕES SINAIT 2020
IMPORTANTE
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Sindicato Nacional dos
Auditores Fiscais do Trabalho



Como acessar o
sistema de votação

O sistema de votação pode ser 
acessado por meio da área 
restrita do site do SINAIT:

ou pelo endereço eletrônico:

Em ambos os casos, você deve 
utilizar a senha cadastrada até o 
dia 23 de setembro, quando o 
sistema de votação foi lacrado.

Veja em detalhes as duas 
formas de acesso.
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https://votacao.sinait.org.br

www.sinait.org.br



Como acessar a votação pela
área restrita do SINAIT

1 Em seu computador, abra o navegador 
e digite: www.sinait.org.br.

2 Insira seu CPF e sua SENHA nos 
campos indicados no canto superior 
direito do site e clique em ACESSAR.

3

N A V E G A D O R

www.sinait.org.br 

Ao acessar, o sistema 
abrirá a tela inicial da 
área restrita. Seu nome 
será mostrado no 
cabeçalho da tela, na 
parte superior, à direita.

COMPUTADOR
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4 Após logado, um banner será exibido com informações sobre a 
votação. Clique em “PARA VOTAR CLIQUE AQUI” e você será 
redirecionado para a página de votação.

COMPUTADOR

Como acessar a votação pela
área restrita do SINAIT



1 Em seu aparelho, abra o navegador de internet e digite: 
www.sinait.org.br ou baixe e abra o APP SINAIT

2 Em seguida, clique em “PARA VOTAR CLIQUE AQUI” e 
você será redirecionado para a página de votação.

N A V E G A D O R

www.sinait.org.br

Você será redirecionado 
para a página de votação. 
Nos campos indicados para 
login, insira seu CPF e sua 
SENHA, marque a opção 
“Não sou um robô” e 
clique em ENTRAR. Utilize 
a mesma senha cadastrada 
para área restrita até o dia 
23 de setembro, quando o 
sistema de votação foi 
lacrado.

https://votacao.sinait.org.br/

3

Caso tenha esquecido sua 
senha de acesso à área 
restrita, clique em “Esqueci 
minha senha” na página do 
sistema de votação e siga 
os passos lá indicados. Uma 
nova senha será gerada e 
enviada para o e-mail que 
consta em seu cadastro no 
SINAIT.
Atenção: Essa senha valerá 
exclusivamente para acesso 
ao sistema de votação pelo 
endereço: 
https://votacao.sinait.org.br/

Como acessar a votação através
do celular ou aplicativo SINAIT
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4 Ao acessar, o sistema abrirá 
a tela inicial de votação. 
Veja nos próximos passos.



Como acessar a votação pelo
endereço eletrônico

1 Em seu computador ou celular, 
abra o navegador e digite:
https://votacao.sinait.org.br/

2 Nos campos indicados para 
login, insira seu CPF e sua 
SENHA, marque a opção “Não 
sou um robô” e clique em 
ENTRAR. Utilize a mesma 
senha cadastrada para área 
restrita até o dia 23 de 
setembro, quando o sistema de 
votação foi lacrado.

4

N A V E G A D O R

https://votacao.sinait.org.br/

Ao acessar, 
o sistema 
abrirá a tela 
inicial de 
votação. 
Veja nos 
próximos 
passos.

3 Caso tenha esquecido sua senha de acesso à 
área restrita, clique em “Esqueci minha senha” e 
siga os passos indicados no próprio sistema. 
Uma nova senha será gerada e enviada para o 
e-mail que consta em seu cadastro no SINAIT.
Atenção: Essa senha valerá exclusivamente para 
acesso ao sistema de votação pelo endereço: 
https://votacao.sinait.org.br/

COMPUTADOR / CELULAR
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Sequência de votação
Os filiados vão escolher seus representantes à Diretoria 

Executiva Nacional – DEN, ao Conselho Fiscal Nacional – CFN, à 
Diretoria Executiva Local – DEL e ao Conselho Fiscal Local – CFL 

das Delegacias Sindicais da entidade.
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1 Ao abrir o sistema de votação, selecione seus representantes à 
Diretoria Executiva Nacional – DEN e em seguida clique em “VOTAR”.

Em todas as etapas você também pode votar em branco clicando no botão “BRANCO”
ou votar nulo clicando no botão “NULO”.

ELEIÇÃO SINAIT, TRIÊNIO 2020/2023

Diretoria Executiva Nacional

VOTAR BRANCO NULO



Sequência de votação
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3 Em seguida, selecione seus 
representantes à Diretoria 
Executiva Local da sua 
Delegacia Sindical e clique
em “VOTAR”.

2 Depois escolha seus 
representantes ao Conselho 
Fiscal Nacional – CFN. 
Selecione até três candidatos e 
em seguida clique em “VOTAR”

ELEIÇÃO SINAIT, TRIÊNIO 2020/2023

Conselho Fiscal Nacional

VOTAR BRANCO NULO

ELEIÇÃO SINAIT, TRIÊNIO 2020/2023

Diretoria Executiva Local

VOTAR BRANCO NULO

Em todas as etapas você também pode votar em branco clicando no botão “BRANCO”
ou votar nulo clicando no botão “NULO”.



Sequência de votação
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5 Após escolher todos os seus 
candidatos, será exibido um resumo 
com todos os seus votos. Clique no 
botão “CONFIRMAR VOTAÇÃO” 
para finalizar o seu voto.
Caso queira mudar algum voto, 
clique no botão “REINICIAR 
VOTAÇÃO”, e escolha os seus 
candidatos novamente.

Cuidado ao 
finalizar a 
votação: após 
clicar no botão 
“CONFIRMAR 
VOTAÇÃO”, não 
será possível 
alterar o seu 
voto!

ELEIÇÃO SINAIT, TRIÊNIO 2020/2023

Conselho Fiscal Local

VOTAR BRANCO NULO

CONFIRMAR VOTAÇÃO

Conselho Fiscal Nacional

Votação Local

Diretoria Executiva Nacional

Reiniciar Votação

Conselho Fiscal LocalDiretoria Executiva Local

Confirmar Votação

4 Depois selecione seus representantes 
ao Conselho Fiscal Local – CFL. 
Selecione até três candidatos e em 
seguida clique em “VOTAR”.
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6
Após confirmar os seus votos, o sistema exibirá a data, hora e o 
protocolo referente ao seu voto. Essas mesmas informações 
serão enviadas para o seu e-mail cadastrado no SINAIT.

Seu voto é muito
importante!Sindicato Nacional dos

Auditores Fiscais do Trabalho

Sequência de votação

Votação realizada com sucesso.

Obrigado por ter realizado esta votação!

Sair

Outras abas

M E U  E - M A I L
Caixa de entrada

De: sinait@sinait.org.br
Assunto: Protocolo Votação 2020

Obrigado por ter realizado
esta votação!


