
MANUAL DO
ELEITOR

ELEIÇÕES DOS REPRESENTANTES DOS 
PARTICIPANTES NOS CONSELHOS 
DELIBERATIVO E FISCAL DE 2022



Este manual tem o objetivo de fornecer as 
informações e orientações necessárias aos 
participantes que são elegíveis a votarem para a 
escolha de seus representantes nos Conselhos 
Deliberativo e Fiscal, a fim de que possam conhecer 
as alternativas para que efetuem o processo e votem 
de acordo com sua preferência. 

PERÍODO DE VOTAÇÃO:
das 8h do dia 31 de maio de 2022 às 17h do 
dia 2 de junho de 2022 (horários de Brasília).

Evite transtornos! Não exerça seu direito 
ao voto “em cima da hora”. 
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Tenha em mãos o número do seu CPF, a senha 
e as informações que você recebeu para 
participar do Processo Eleitoral, além das suas 
informações pessoais que serão requeridas em 
momentos de validação de segurança. 

Para os aposentados e pensionistas, as senhas e 
demais orientações sobre a votação foram enviadas 
por correspondência e por e-mail, em ambos os 
casos de acordo com as informações 
previamente cadastradas na Enerprev. Para os demais 
participantes, as senhas foram enviadas 
exclusivamente para seus endereços de e-mails. 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

Qualquer autenticação em que seja necessária a 
confirmação do e-mail do eleitor deverá ser feita com 
a utilização do endereço de e-mail cadastrado na 
Enerprev e no qual são recebidas as comunicações 
enviadas pela Entidade.

O endereço de e-mail que originou o envio das senhas 
por essa forma de contato é: 

eleicaonet@incorptech.com.br

Caso não tenha recebido suas orientações por e-mail, 
verifique suas caixas de spam e lixeira. 

1 3

2 4

O voto é uma opção individual e intransferível. Exerça seu direito com consciência, 
e se precisar de orientações, entre em contato com a Enerprev pelo e-mail: 
enerpreveleicoes@edpbr.com.br. Não entregue sua senha a outras pessoas.
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Passo 1 – Acesse o site: https://enerprev.eleicaonet.com.br e 
prossiga para votar. 
A mensagem abaixo será exibida. Insira o seu CPF e sua senha. Feito isso, marque a opção “não sou um 
robô” e clique no botão “confirmar”.

COMO VOTAR 
PELA INTERNET

A seguir, um passo a 
passo para lhe ajudar a 
efetuar seu voto. 

1. DIGITE AQUI SEU CPF.

2. DIGITE AQUI SUA SENHA.

3.

Clique em “Confirmar”.

Marque “Não sou um robô”.

4.
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Passo 2 – Após fazer seu login, você precisará validar algumas 
informações pessoais. No exemplo a seguir empregamos a 
confirmação do dia, mês e ano do nascimento do eleitor. 
A data de nascimento do exemplo é:  23/03/1981, portanto, o preenchimento será feito da seguinte forma:

AQUI SERÁ EXIBIDO SEU NOME COMPLETO.

AQUI SERÁ EXIBIDO SEU CPF.

1. Selecione o dia do seu nascimento.

2. Selecione o mês do seu nascimento.

3. Selecione o ano do seu nascimento.

4. Clique em “Confirmar”. 
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Passo 3 – Clique no botão votar e você será direcionado para 
escolher seu candidato ao Conselho Deliberativo.

AQUI SERÁ EXIBIDO SEU NOME COMPLETO.

Clique no botão “Votar”.
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Passo 4 – A primeira votação será para os membros do Conselho Deliberativo.  
Para votar, clique no espaço disponibilizado na frente da identificação do seu candidato.

ATENÇÃO: 
Sua opção de voto 
será exibida aqui.

ATENÇÃO: 
Após selecionar o seu candidato, o nome dele aparecerá aqui.

Se sua opção for anular o voto, clique em Nulo. Caso 
seja votar em branco, clique em Branco. Conforme 
indica imagem abaixo:

Confira sua opção de voto e clique em “Confirmar”, se 
estiver correto. Se não, corrija e refaça o procedimento 
até que esteja de acordo e depois confirme. 
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Passo 5 – Agora é a vez de escolher o seu candidato para o Conselho Fiscal. 
Selecione a opção referente ao seu candidato.

ATENÇÃO: 
A sua opção de voto 
será exibida aqui.

ATENÇÃO: 
Após selecionar seu candidato, o nome dele aparecerá aqui.

Se sua opção for anular o voto, clique em Nulo. Caso 
seja votar em branco, clique em Branco. Conforme 
indica imagem abaixo:

Confira sua opção de voto e clique em “Confirmar”, se 
estiver correto. Se não, corrija e refaça o procedimento 
até que esteja de acordo e depois confirme. 
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Passo 6 – Chegou o momento de você validar as suas opções. 
Verifique se a sua escolha está sendo exibida corretamente 
na tela de confirmação final. 
Se tudo estiver correto, clique no botão “confirma” e insira a sua senha novamente. Se precisar 
corrigir, clique em corrigir e refaça os passos 4 e 5 deste manual.

AQUI SERÁ EXIBIDO SEU CPF.

AQUI SERÁ EXIBIDA SUA OPÇÃO,

AQUI SERÁ EXIBIDA SUA OPÇÃO,

Para corrigir seu voto, clique no 
botão “CORRIGE”, e para 
confirmá-lo, clique em 
“CONFIRMA” Em seguida, será 
exibido seu comprovante de 
votação.

Ao clicar em “CONFIRMA”, 
será exibido seu comprovante 
de participação na votação.
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AQUI SERÁ EXIBIDO SEU CPF.

IP DE SEU COMPUTADOR

AQUI SERÁ EXIBIDO SEU NOME COMPLETO.

AQUI SERÁ EXIBIDO O NÚMERO DO SEU COMPROVANTE.

Se preferir, imprima 
seu comprovante.
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Passo 1: Ligue para o número: 0800 000 0162.

Passo 2: Selecione a opção de votação.

Passo 3: Quando solicitado, digite seu CPF e SENHA.

Passo 4: Quando solicitado, informe seu ano de nascimento. 

Passo 5: Vote para o Conselho Deliberativo. Ouça as opções de votação e digite o número desejado. 

Passo 6: Vote para o Conselho Fiscal. Ouça as opções de votação e digite o número desejado.

Passo 7: O sistema reproduzirá seu voto para conferência. Confirme ou refaça o voto de acordo com as opções apresentadas.

OBSERVAÇÃO:

Ao registrar o voto, o sistema irá informar um número de protocolo. Em caso de dúvidas sobre o processo 
eleitoral, entre em contato com a Enerprev por meio da Central de Atendimento Telefônico pelo número 
0300 313 0013 ou envie sua mensagem para o e-mail específico das Eleições da Enerprev: 
enerpreveleicoes@edpbr.com.br.

COMO VOTAR PELO TELEFONE
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Passo 1 – Acesse o site:  
https://enerprev.eleicaonet.com.br e prossiga 
para votar. Na tela de votação, aparecerá a 
opção “Recuperar Senha”.

Passo 2 – Proceda com as instruções de segurança, 
reconhecendo as imagens que forem solicitadas.
Observe que, no exemplo, foram selecionados os quadros que continham táxis, 
que foi a determinação de segurança do sistema. Depois de escolhidas as 
imagens, clique em “VERIFICAR”. 

COMO RECUPERAR UMA SENHA 
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Passo 3 – Informe seu e-mail (obrigatoriamente deve 
ser o e-mail cadastrado na Enerprev), que você 
receberá as instruções enviadas automaticamente 
pelo Sistema.

1. Digite seu e-mail.

2. Clique em “ENVIAR E-MAIL”. 

ATENÇÃO: nenhum colaborador, membro da Diretoria, dos Conselhos ou da Comissão Eleitoral da Enerprev 
têm acesso à sua senha. Todas as senhas recuperadas serão enviadas para o e-mail do participante ou 
beneficiário que estiver cadastrado na Enerprev, não havendo outro procedimento a ser adotado.
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O Processo Eleitoral é coordenado pela Comissão Eleitoral, que foi indicada pela Direto-
ria Executiva da Enerprev e é composta pelos seguintes membros:

Este manual tem o objetivo exclusivo de fornecer orientações aos participantes que 
desejam votar nas Eleições para a escolha de seus representantes nos Conselhos 
Deliberativo e Fiscal do ano de 2022.

Comissão Eleitoral de 2022

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Luciane Cristina Boschini RochaLeonardo Viceconte Cruz Glauco Werner de Oliveira
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SÃO PAULO
Rua Werner Von Siemens, 111, codlog 44191-0 
Prédio 22, Bloco A, Sala 15, Lapa de Baixo São 
Paulo/SP • CEP 05069-900

ESPÍRITO SANTO
Condomínio Centro da Praia Empresarial da Praia 
Rua Taciano Abaurre, 225, sala 704, Bairro Enseada do Suá 
Vitória/ES • CEP 29050-470

Central de Atendimento telefônico: 0300 313 0013 • E-mail: atendimentoenerprev@edpbr.com.br • www.enerprev.com.br
Consultoria de Comunicação e Editorial • Arte da Criação • (11) 3567-2011 • www.artedacriacao.com
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