Circular nº 050/CEC/2020
Brasília (DF), 1º de novembro de 2020

Às seções sindicais, secretarias regionais, à(o)s diretore(a)s do ANDES-SN
c/c à Candidata a Presidente pela Chapa 1, à Candidata a Presidente pela Chapa 2 e aos membros da
Comissão Eleitoral Central (CEC)

Assunto: ORIENTAÇÕES AOS MESÁRIO(A)S E FISCAIS SOBRE ACESSO AO SISTEMA DE
ELEIÇÕES PARA A DIRETORIA DO ANDES-SN (BIÊNIO 2020/2022)

Companheiro(a)s,

A CEC informa, a partir das orientações da empresa Pandora, que:

1) O(A)s mesário(a)s - presidentes e secretário(a)s e o(a)s fiscais receberão um e-mail com
orientações para os procedimentos necessários ao acesso aos espaços virtuais das eleições do ANDES-SN:

2) As credenciais de entrada no sistema são o e-mail e os 6 primeiros dígitos do CPF do(a)s
mesário(a)s e fiscais;

3) No dia 02/11, o(a)s mesários(a) e fiscais deverão entrar no sistema organizador para fazer o
primeiro acesso e somente trocar a senha. Este acesso poderá ser feito pelo site do(a)s mesário(a)s ou
diretamente no link abaixo
https://eleicoesandes-sn2020.andes.org.br/organizacao/#http://organizador.panagora.com.br/;

4) O(A)s mesário(a)s - presidentes e secretário(a)s que irão trabalhar no dia 3/11 deverão entrar no
sistema às 08h para acertar os últimos detalhes para início da votação às 09h. Já nos dias 04, 05 e 06 de
novembro deverão entrar n sistema às 08h50min;

5) No sistema organizador, o(a)s mesários e fiscais digitam o login e a senha para acessar à mesa
virtual telepresencial da sua seção sindical;

6) Cada mesa terá a presença de um(a) presidente e um(a) secretário(a) obrigatoriamente para poder
receber um(a) votante;

7) Cada mesa poderá ter um(a) fiscal de cada chapa, se tiver sido indicado(a) e devidamente
cadastrado.

Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para renovar nossas cordiais saudações
sindicais e universitárias.
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