
Passo 01: Acessar o link da urna respectiva ao seu Campus e Categoria. Os 

links de todos os campi e categoria serão disponibilizados no site das eleições, 

no link: https://concurso.ifbaiano.edu.br/portal/eleicoes2021/. Os links também 

serão disponibilizados aos servidores e alunos através do e-mail constante da 

lista de votantes.  

 

Passo 02: Para realizar a votação, se for servidor, é preciso usar no campo “ID 

DO ELEITOR” o login do SUAP (nome.sobrenome) e a senha do SUAP. Se for 

aluno é preciso usar no campo “ID DO ELEITOR” o número de matrícula e a 

senha do SUAP. Caso você não saiba a sua senha do SUAP clique no site: 

https://cau.ifbaiano.edu.br/cau/forgot-password para recuperar a senha.  

 

 

Passo 03: A página inicial contém as instruções, clique no botão Iniciar. 

https://concurso.ifbaiano.edu.br/portal/eleicoes2021/
https://cau.ifbaiano.edu.br/cau/forgot-password


 

Passo 04: Escolha somente um dos candidatos. Como a eleição possui mais 

de uma questão, clique no botão Próxima Questão. 

 

Passo 05: Escolha somente uma opção. Caso haja duas candidaturas à 

direção geral, aparecerá o nome dos dois candidatos antes das opções nulo e 

branco. Caso haja candidatura única o nome do candidato estará antes da 

opção nulo e branco. Após a sua escolha clique em próximo passo. 

 



 

Passo 06: É possível revisar as escolhas de voto e caso esteja tudo correto 

clique no botão Próximo passo, conforme passo 06. 

• Se desejar alterar o voto, basta clicar no link alterar e a tela retornará 
para a cédula de votação com todos os candidatos disponíveis para 
nova escolha. 

 

 

Passo 07: Ao decidir definitivamente sobre sua escolha, clique em Próximo 

Passo. Logo em seguida aparecerá a tela conforme imagem abaixo. 

 

Passo 08: Clique no botão Depositar Cédula na Urna para depositar sua 

cédula na urna. Se não deseja depositar a cédula, clique no botão cancelar, 

conforme imagem abaixo. 



 

Passo 09: Você poderá CONFIRMAR ou cancelar. Ao confirmar a sua escolha, 

você receberá a informação abaixo. 

 

 

 


