
maREGULAMENTO DA Eleição para representação Docente, Técnico-
administrativo em Educação e Discente nos Conselhos Centrais, Conselhos 
de Campus, Congregações, Conselho Curador, Comissão Interna de 
Supervisão (CIS), Comissão Interna de Saúde do Servidor Público (CISSP) – 
2018 (vide o link: http://eleicoes.sites.unifesp.br) 
 

Período de inscrição: 

- Início já no dia 14/11/2018 (quarta-feira) às 13:00h até o dia 
25/11/2018 (domingo) às 23:59h 
 

Este material tem por finalidade orientar o pessoal do suporte a dar apoio aos candidatos da Eleição para 
representação Docente, Técnico-administrativo em Educação e Discente nos Conselhos 
Centrais, Conselhos de Campus, Congregações, Conselho Curador, Comissão Interna de 
Supervisão (CIS), Comissão Interna de Saúde do Servidor Público (CISSP) – 2018. 
 

1) Observações importantes: 
 
1) Favor caso algum candidato manifestar cancelamento da inscrição favor pedir para o candidato entrar em contato 
com a Comissão Eleitorial (e-mail: comissaoeleitoral@unifesp.br)  
2) Favor fiquem atentos as mensagens dos navegadores (browser´s) de pop-up e permissões e habilitar miscelânea 
em opções da internet no IE para aparecer os ícones  
3) Favor fiquem atentos para configurar o JavaScript em diferente browser´s (vide no final deste documento)  
4) Segue abaixo mini-manual com as telas que compõem o sistema de inscrição  
5) Os candidatos também poderão fazer a inscrição da casa deles inclusive.  
6) Membros da Comissão Eleitoral Portaria 3325/2018: Profa. Conceição Vieira da Silva Ohara (Presidente), Sra. 
Jaqueline Martins (TAE) e Victor Campos Bellini (Discente) e da  
Comissão CISSP Portaria 3319/2018: Norberto Lobo (Pró-Reitor Adjunto de Gestão com Pessoas ProPessoas), 
Profª Nildes Raimunda Pitombo Leite (Diretora do Departamento de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas), Prof. 
Dr. Filipe de Oliveira (Representante Docente), Sr. José Lucio Soriano (Representante TAE) e Sr. Paulo Cesar 
Pereira Guimaraes (Representante TAE/Hospital Universitário). 
7) A inscrição também pode ser feita pelo CELULAR, basta clicar no link “Exibir versão web” ou “Exibir versão 
móvel” após efetuar login pela Intranet em qualquer navegador instalado no celular. 

 

2)Procedimentos para Inscrição: 
 

A partir do dia 14/11/2018 às 13:00h até 25/11/2018 às 23:59h estarão aberta as Inscrições  

 
Entrar no seguinte link: http://eleicoes.sites.unifesp.br, acessar o link: "Inscreva-se" 
 
Ou via “Intranet” da UNIFESP:  
O candidato precisa entrar no endereço https://intranet.unifesp.br/ .  
“Logar” na INTRANET através do nome de usuário e senha. Depois de “logado” ir até o item de menu  
Unifesp e da um click no ícone “Inscrição Eleições UNFESP 2018”. (Observação: é o primeiro ícone que aparece 
após logar na intranet está em destaque) 
 

 
 
No procedimento acima caso apareça alguma mensagem Pop-ups, ela deve ser desabilitada para dar sequência à 
inscrição. 
Quando o ícone “Inscrição Eleições UNIFESP 2018” for pressionado a seguinte tela abaixo vai ser exibida ao 
candidato.  

 

Observe que o nome e o CPF do usuário aparecem na tela inicial. 

http://eleicoes.sites.unifesp.br/
comissaoeleitoral@unifesp.br
http://eleicoes.sites.unifesp.br/
https://intranet.unifesp.br/


Selecione o Nº do Crachá, da categoria que deseja se inscrever.  
Depois o candidato deve pressionar o botão “Inscreva-se” para a tela consulta de inscrições, já 
efetuada ou para nova inscrição ser exibida. 

 
 
“Clickando” no botão “Fazer Inscrição” aparece à tela Formulário de Inscrição:  
 

 
 
 
Aqui o candidato escolhe a congregação e o cargo que ele deseja se inscrever preenche os campos com algumas 
informações obrigatórias e informações opcionais e clique finalmente no botão “Confirmar Inscrição”. 
 

 



 
 

 
Preenchendo todos os campos corretamente o candidato recebe a seguinte informação e e-mail 
de confirmação da inscrição. 
 

 



 
Se o candidato tentar cadastrar em mais de um conselho central ele receberá a seguinte mensagem. 

 

 
 
O Candidato poderá escolher apenas uma congregação, caso o candidato tente escolher mais de 
uma congregação a seguinte mensagem vai ser exibida: 
 

 

 
 

 

3) Regulamento desta Eleição: (vide o link: 

http://eleicoes.sites.unifesp.br) 
 

4) Outras Configurações importantes: 

 Navegador Google Chrome: entrar no ícone “escudo”  e “Carregar scripts não seguros” vide imagem a 
seguir: 

 
 

5) Desativar/desbloquear pop-ups: 
1. No computador, abra o Google Chrome. 

2. No canto superior direito, clique no ícone exibido: de menu  ou de mais opções . 

3. Clique em Configurações. 

4. Na parte inferior, clique em Mostrar configurações avançadas. 

http://eleicoes.sites.unifesp.br/
http://r.search.yahoo.com/_ylt=A0LEV2MyVFZV0CoA_pDz6Qt.;_ylu=X3oDMTE0MjdnMjgyBGNvbG8DYmYxBHBvcwMxBHZ0aWQDTVNZQlIwM18xBHNlYwNzcg--/RV=2/RE=1431749811/RO=10/RU=https%3a%2f%2fwww.google.com.br%2fchrome%2fbrowser%2findex.html/RK=0/RS=3eB8zpcrGAnvz4aXi0sxOe5ODQ4-


5. Em "Privacidade", clique em Configurações de conteúdo. 

6. Em "Pop-ups", selecione uma opção: 

 Não permitir que nenhum site mostre pop-ups (recomendado) 

 Permitir que todos os sites exibam pop-ups 

 
Link para ajudar: 
https://www.youtube.com/watch?v=k7u0q5lczJo 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=k7u0q5lczJo

