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ELEIÇÕES PARA OS MEMBROS 
DO CONSELHO GERAL DA UNIVERSIDADE 
DO ALGARVE.  2021

Guia do Eleitor
Sistema de votação eletrónica

Como aceder?

Receberá no dia 30-04-2021 um email no 
seu correio eletrónico institucional (UAlg) 
do endereço certvote@multicert.com

Nesse email constará um Link para a 
plataforma e um PIN.

O PIN será pessoal e intransmissível.

Como votar?

Ao seguir o link que recebeu no email 
irá para a página de voto onde deverá 
autenticar-se com o seu endereço de 
email completo e o PIN que recebeu.

Seguidamente, selecione o botão:
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Aparecerá seguidamente o boletim de voto 
dirigido ao grupo de que faz parte.

Deverá selecionar qual a lista pretendida e 
selecionar o botão
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Seguidamente aparecerá o resumo da votação.

Poderá voltar atrás para escolher outra opção 
através do botão:

Ou para efetuar a submissão do voto 
Selecione o botão:
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O voto eletrónico encontra-se  
submetido com sucesso!
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O Eleitor terá, tal como se de um voto presencial se tratasse, a oportunidade de não 
selecionar nenhuma lista no boletim de voto. O seu voto contará como voto em Branco.

O Eleitor poderá ainda selecionar mais que uma lista no boletim de voto e seu voto contará 
como Nulo.

A Comissão Eleitoral disponibilizará um local por Campus para que os Eleitores possam 
deslocar se ao mesmo e exercer o seu direito ao voto com apoiopresencial das mesas de  
voto, em caso de dificuldades no voto eletrónico.

Os locais determinados para este efeito serão o átrio da Reitoria, no Campus de Gambelas, 
o átrio da Biblioteca, no Campus da Penha, e no Pólo de Portimão.

Caso necessite de eventual esclarecimento poderá enviar email para o endereço: 
comissaoeleitoralcg@ualg.pt


