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Guia de Utilização do Sistema Eleja Online 

Para o Eleitor 
 INTRODUÇÃO 

 A execução de eleições online é uma modalidade relativamente nova no mercado, que 

pode gerar muitas dúvidas sobre sua aplicação. Para que o eleitor possa usufruir de todos os 

benefícios desta ferramenta, preparamos este documento com o intuito de sanar as principais 

dúvidas que surgirão a partir do início do período de eleição. 

 PORTAL DE VOTO 

 O endereço para acessar o portal do voto é https://votocropr.elejaonline.com. Nesta 

tela inicial será solicitada a escolha da região. 

 RECEBIMENTO DE SENHA 

 O eleitor começa sua interação com o sistema de eleições online de seu conselho 

recebendo, aproximadamente 30 dias antes da data de votação, uma senha provisória. Esta 

senha é composta de 8 números aleatórios, e é enviada via email e SMS, para o email e telefone 

celular do cadastro do eleitor junto ao CRO/CFO.  

 ALTERAÇÃO DE SENHA 

 O eleitor poderá alterar sua senha provisória antes da data de votação ou no dia de 

efetuar seu voto. Até a data de votação o portal de voto não permite votar, mas permite que o 

eleitor efetue a troca da senha provisória por uma senha pessoal.  

 

 
 

Tela inicial Tela Inicial de Troca de Senha 

 

 

Tela de Solicitação de Nova Senha Tela de Confirmação  
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 NÃO RECEBI UMA SENHA 

 O eleitor que não receber uma senha provisória deverá atualizar seus dados junto ao 

CRO/CFO. Após 24 horas poderá efetuar uma recuperação de senha. 

 RECUPERAÇÃO DE SENHA 

 Caso o eleitor não tenha recebido uma senha e já tenha atualizado seus dados 

cadastrais, ou tenha alterado a senha provisória e esquecido de sua senha, poderá solicitar uma 

nova senha através do portal do voto. 

 

 

Tela inicial Tela Inicial de Recuperação de Senha 

 

 

Confirmação do Envio de Nova Senha  
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 NO DIA DA VOTAÇÃO 

 No dia da votação o eleitor poderá fazer acesso ao portal de voto para as atividades 

acima citadas e também para votar e/ou consultar seu comprovante de voto. Para votar, o 

eleitor acessa o portal de voto, escolhe a região, e clica em Continuar. Na tela seguinte, clica no 

botão Iniciar Votação. 

  

Voto Habilitado para o Eleitor Eleitor Se Identifica para Votar 

 
 

Caso não tenha alterado a senha provisória, alterar Eleitor Seleciona Voto e Clica em Votar 

 
 

Eleitor Deve Confirmar o Voto Sistema Informa Sucesso do Voto 

 

 

Sistema Apresenta Comprovante Após o Voto Eleitor Pode Desconectar do Portal de Voto 



 
 

Eleja Online / www.elejaonline.com E-mail; contato@elejaonline.com 

Telefone: +55 51 3065-6001 Novo Hamburgo RS  

 

Página 4 de 4 

 

 

 RECUPERAÇÃO DE COMPROVANTE 

 O eleitor, no dia da votação e até 30 dias após a data da votação, poderá acessar o 

sistema para visualizar seu comprovante de votação. Para isso, deverá acessar o portal de voto. 

 

 

No Menu Principal, Escolha COMPROVANTES O eleitor deverá informar CPF e Senha, e escolher a 

opção desejada. 

 

 

Comprovante do Eleitor é Exibido na Tela  

 

 

 Novo Hamburgo, 28 de Março de 2018. 

 

Atenciosamente,  

 

Eleja Online  

www.elejaonline.com 

administração@lk6.com.br 

 

 


