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 pandemia de 
Covid-19, provocada 
pelo novo coronavírus, 
fez com que o Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) 
adotasse uma série de 
medidas para 
preservar a saúde dos 
eleitores, mesários e 
candidatos das 
Eleições 2020, adiadas 
para os dias 15 e 29 de 
novembro para se 
conciliar democracia com 
saúde pública.
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HORÁRIO DE 
VOTAÇÃO

7h00 às 17h00

1° TURNO 15/11

29/112° TURNO



Bora respeitar
o horário preferencial.
De 7h às 10h para 
pessoas com mais
de 60 anos.

COÉ 
MORADOR,



As seções ficarão abertas 
das 7h às 17h. Das 7h 
às 10h será mantido um 
horário preferencial para 
que pessoas com mais de 
60 anos possam votar. 

Nas eleições passadas. a 
votação começava às 8h 
e terminava às 17h. 

O TEMPO DA 
VOTAÇÃO FOI 
AMPLIADO EM 
UMA HORA 
NESTE ANO.



Não será permitido se 
alimentar, beber ou 
realizar qualquer ato que 
exija a retirada da 
máscara. 

NÃO LEVE
ALIMENTOS OU 
BEBIDAS



s mãos deverão ser 
higienizadas com álcool 
em gel antes e depois 
de votar. O produto será 
disponibilizado nos locais 
de votação.

A



O TSE recomenda que o 
eleitor leve sua própria 
caneta para assinar o 
caderno de votação. 

SE LIGA, LEVE 
SUA PRÓPRIA 
CANETA!



A distância de um 
metro entre as demais 
pessoas que estivem na 
sala também deverá ser 
mantida.

Serão feitas marcações 
no chão com adesivos 
para indicar o 
distanciamento correto.

MANTENHA A 
DISTÂNCIA 
MÍNIMA DE
1 METRO



O processo de 
identificação por 
biometria não será 
usado nas eleições 
deste ano para evitar a 
contaminação. 

SE LIGA,
MORADOR



A justificativa de falta não 
será feita presencialmente 
para evitar aglomerações. 
Pelo aplicativo e-Título, que 
pode ser usado em 
qualquer smartphone, será 
possível fazer a justificativa 
sem sair de casa.

ATENÇÃO 
MORADOR, SE 
ESTIVER COM 
SINTOMAS DE 
COVID-19, 
NÃO VOTE!



Foram definidos protocolos 
para a convocação dos 
mesários, a fim de evitar a 
exposição de pessoas à 
contaminação pelo novo 
coronavírus. Pessoas do 
grupo de risco, com 
doenças crônicas ou com 
mais de 60 anos, foram 
dispensadas do trabalho 
nas eleições deste ano.

E OS MESÁRIOS?



s mesários e 
servidores da Justiça 
Eleitoral que 
trabalharão no dia da 
votação receberão 
máscaras faciais, que 
deverão ser trocadas a 
cada quatro horas, 
proteções de rosto do 
tipo face shield e 
álcool em gel 70% – 
que também será 
disponibilizado aos 
eleitores.

O



SE LIGA NO 
PASSO-A-PASSO 
PRO DIA DA 
VOTAÇÃO



O eleitor entrará na 
seção eleitoral e deverá 
se posicionar na frente do 
mesário, seguindo o 
distanciamento de um 
metro, conforme 
marcação no chão;

1

Sem contato com o 
mesário, o eleitor vai 
erguer o braço e mostrar 
seu documento oficial 
com foto;

2



O mesário vai ler o 
nome do eleitor em voz 
alta e pedir que ele 
confirme se a 
identificação está correta;

3

O eleitor deve guardar 
seu documento;

4

O eleitor deverá 
higienizar as mãos 
com álcool em gel que 
será disponibilizado; 

5



Em seguida, deverá 
assinar o caderno de 
votação com sua 
própria caneta.

6

O eleitor será 
autorizado pelo 
mesário para ir até a 
cabine de votação;

8

Neste momento, o 
eleitor receberá seu 
comprovante de 
votação;

7



O eleitor deverá digitar o 
número de seus 
candidatos na urna 
eletrônica e apertar a 
tecla confirma após cada 
voto para encerrar a 
votação. 

9

O eleitor deverá 
higienizar as mãos 
novamente com álcool 
em gel e deverá se retirar 
da seção eleitoral.

10



PEGA A VISÃO, 
MORADOR.

VOTE COM 
SEGURANÇA!
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