Circular nº 052/CEC/2020
Brasília (DF), 2 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 à(o)s membros da
Comissão Eleitoral Central (CEC)

Companheiro(a)s,

Solicitamos observar as seguintes questões:
Se de fato está acessando o link correto. Muitas pessoas estão acessando o local errado. O link
para troca de senha é : https://organizador.panagora.com.br/
1-

Se não conseguir trocar a senha existem algumas possibilidades:
 Você foi indicado pela CEL com dupla função, mesmo que em dias diferentes, ou seja,

um dia está como presidente de mesa, outro, como fiscal, outro, como mesário(a). Não é
possível a mesma pessoa alternar funções ao longo dos dias de votação. Nesses casos o
sistema bloqueia. Então é necessário que a CEL defina apenas UMA função e informe a
secretaria do ANDES-SN pelo e-mail secretari@andes.org.br;
 A outra possibilidade e estar faltando algum dado do presidente, mesário(a) ou fiscal.

Sem os dados de nome completo, e-mail, CPF e telefone (com DDD), o cadastro não é
validado pela empresa;
 Pode estar tentando digitar logo a senha nova. Quando acessar o sistema, digita o

código do evento: 317. Depois, digita o login: e-mail. Em seguida, digita a senha atual: 6
primeiros dígitos do CPF. Só depois, digita a senha nova.

Após verificar as situações acima, envie e-mail comunicando a situação já indicando o nome,
CPF, e-mail , telefone e função da pessoa que deve ser alterado no sistema. O sistema demora um pouco
para processar as mudanças, já que estamos tendo inúmeras mudanças no sistema pelas retificações
vindas das CEL.
Assim, pedimos que até às 20h tentem acessar e se ainda assim não conseguirem informar pelo email do ANDES-SN.

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