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Introdução
O módulo de Gestão de Eleições é utilizado para o gerenciamento de eleições nas escolas.
Neste guia, iremos ensinar como é realizada a validação da Comissão Eleitoral e também como
é possível cancelar uma candidatura a qualquer momento.

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.

Acessando a Funcionalidade
Selecionar o módulo: Gestão de Eleições

GESTÃO DE ELEIÇÕES – VALIDAÇÃO COMISSÃO ELEITORAL

Selecionar a Aba Eleições e a Funcionalidade: Gerenciar Inscrições de Candidatura Comissão
Eleitoral

O sistema irá apresentar uma tela com o filtro. Basta preencher os filtros conforme sua
necessidade e clicar em pesquisar. Lembrando que o Processo Eleitoral é filtro obrigatório.

O sistema irá exibir uma lista de escolas, onde as que estão em vermelho significa que ainda
existem candidaturas para serem analisadas e as que estão em verde, que todas as
candidaturas para aquela escola já foram analisadas. Os itens em branco, não estão ainda
disponíveis para a validação, mas são listados aqui, pois a comissão eleitoral pode cancelar a
qualquer momento uma inscrição.
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Para visualizar as opções, basta selecionar a escola que deseja visualizar as inscrições clicando
no ícone

.

Validar Passo a Passo Candidatura
Para iniciar o processo de validação, basta selecionar clicar no ícone . O sistema irá mostrar
todos os passos que o candidato percorreu e em cada passo a comissão deve informar se está
valido ou não.
Caso todos os passos estejam válidos, o sistema irá alterar o status desta candidatura para
“Homologada”.
Caso a comissão invalide um dos passos, é necessário entrar em contato com o candidato e
solicitar que o mesmo faça as correções. Caso a comissão julgue que não deve solicitar
correção e sim “Não Homologar” a candidatura, basta então clicar na opção
encontrasse na listagem.

que

Não Homologar Candidatura
Caso a comissão deseje não homologar alguma candidatura, ela desse selecionar a opção
que encontrasse na listagem.
O sistema irá exibir uma tela de confirmação do cancelamento e solicitar a informação do
motivo.

Visualizar Candidatura
Também é possível visualizar todos os passos do candidato sem que esteja realizando uma
validação, é apenas uma forma de consulta a uma inscrição. Para tal, basta clicar no ícone

.

Cancelar Candidatura
A comissão eleitoral tem a possibilidade de cancelar uma inscrição caso seja necessário. Para
tal, basta clicar no ícone
ao lado da candidatura deseja. O sistema irá apresentar uma tela
solicitando a o preenchimento do motivo de cancelamento de tal inscrição. Após o
preenchimento, basta confirma a operação que a candidatura estará cancelada.

