Manual
Gestão de Eleições
Inscrição de Candidatos

GESTÃO DE ELEIÇÕES – INSCRIÇÃO DE CANDIDATOS
Funcionalidade
Caminho
Data

Inscrição de Candidatos
Gestão de Eleições -> Candidatura
09/10/2014

Introdução
O módulo de Gestão de Eleições é utilizado para o gerenciamento de eleições nas escolas.
Neste guia, iremos ensinar como se dá a inscrição dos candidatos a diretor e Vice-Diretor das
escolas.
Para realizar qualquer operação, é necessário que candidato esteja devidamente logado no
sistema, utilizando o seu usuário e senha, que é pessoal e intransferível.

Acessando o Sistema
Acesse o site http://sigeduc.rn.gov.br, selecione a opção “Entrar no Sistema” e em seguida
Informe seu usuário e senha.
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Acessando a Funcionalidade
Selecionar o módulo: Gestão de Eleições

Selecionar a Aba: Candidato

Candidatura - Diretor
Caso o candidato ainda não tenha realizado nenhuma inscrição, ou tenha cancelado uma
inscrição iniciada anteriormente, é possível através do link “Realizar Nova Inscrição” iniciar o
processo de candidatura.

Candidatura - Vice-Diretor
Caso um servidor deseje ser Vice-Diretor, é necessário que ele entre em contato com o
candidato a Diretor e solicite que o mesmo, no momento da sua inscrição informe o informe
como vice-diretor.
Enquanto o diretor não finalizar a sua inscrição, a inscrição do vice fica com status bloqueado,
o que significa que não é possível o vice completar a sua candidatura.
Após o envio da candidatura do Diretor para validação, automaticamente o sistema libera para
o vice que ele complete as informações da sua inscrição.
Para o Candidato a Vice-Diretor acessar a sua inscrição, ele deve selecionar a opção:
“Gerenciar Minhas Inscrições”.
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Passo a Passo da Candidatura:
Passo 1: Informações Gerais (disponível apenas para candidatura de Diretor)

O candidato deve informar qual o cargo irá exercer, além de informar qual a escola que deseja
se candidatar.
Também é neste passo que deve ser informado o vice que irá compor futuramente a chapa.
Caso não seja informado neste momento o vice, o diretor tem como informa-lo enquanto
ainda não tenha iniciado a validação da comissão eleitoral.
Depois das informações inseridas, deve seguir para o proximo passo clicando em continuar.
Passo 2: Inscrição/Candidatura

O candidato deve preencher todos os campos obrigatórios e confirmar todos os dados, em
seguida, selecionar a opção que informar que confirma que todas as informações saõ veridicas
e seguir para o proximo passo.
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Passo 3: Termo de Compromisso e Responsabilidade

O cadidato deve ler atentamente os itens do termo de compromisso e responsabilidade e ao
final, deve registrar que se compromete com o que está informado e seguir para o proximo
passo.
Passo 4: Plano de Gestão
Candidatura de Diretor: Disponivel para Edição
Candidatura de Vice-Diretor: Apenas visualizar o que o Diretor informou

Neste momento deve ser informado o plano de gestão. Para o preenchimento do plano, devese navegar entre as abas e preencher com o conteúdo de cada item. Todas as abas são
obrigatórias, uma vez que o preenchimento delas é necessário para a total avaliação do Plano
de Gestão. Após o preenchimento, deve-se seguir para o proximo passo.
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Passo 5: Anexar Diploma

Deve ser anexada uma copia do Diploma, informar que se compromete que o arquivo anexado
confere com o original e depois seguir para o proximo passo.
Passo 6: Anexar Documento de Comprovação de Vinculo com a Escola

Deve ser anexada uma copia do Documento de Vínculo de Lotação, informar que se
compromete que o arquivo anexado confere com o original e selecionar a opção “Enviar
Inscrição para Análise”.
Finalizado este processo, o candidato já está inscrito e irá passar pelas validações do processo
definido pela Comissão de Gestão Democrática.
Importante: A qualquer momento, será possível clicar no botão “Salvar e Continuar Depois”.
Ao clicar neste, todas as informações serão salvas para que seja possível continuar depois com
a inscrição. Essa situação implica que a inscrição ainda não foi finalizada, ou seja, encontra-se
incompleta. Para a inscrição seguir todo o processo de validação, é necessário seguir até o
ultimo passo e clicar na opção “Enviar Inscrição para Análise”.

Gerenciar Minhas Inscrições
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Visualizar Inscrição

Para visualizar todos os passos da sua inscrição, basta selecionar a opção “Visualizar Inscrição”.
Será exibido todo o conteúdo da sua inscrição, separada pelos passos, de forma idêntica ao
processo de inscrição, sendo que apenas como modo de visualização.

Alterar Inscrição
Todo o processo de inscrição é baseado em passos. Sendo assim, é possível alterar cada passo
enquanto este ainda não tiver sido validado pela Comissão Eleitoral.
Vale lembrar, que quando a Comissão entrar em contato com o Candidato solicitando que algo
seja corrigido na sua inscrição, o candidato deve acessar esta opção para realizar tais
alterações e seguir todos os passos e clicar na opção “Enviar Inscrição para Análise” que se
encontra no ultimo passo.

Cancelar Inscrição
É possível cancelar uma inscrição a qualquer momento. Por questões de segurança. É
necessário informar o motivo do cancelamento e novamente a sua senha.
Cancelamento de Candidatura de Diretor: Cancela a sua candidatura e automaticamente
também a do seu Vice-Diretor.
Cancelamento de Candidatura de Vice-Diretor: Cancela apenas a sua candidatura, sem
nenhum tipo de influencia da candidatura do Diretor.

