SITE ABET - ACESSO RESTRITO
VOTAÇÃO DA ASSEMBLEIA
1) Se ainda estiver com o LOGIN ativo no SITE, aparecerá o seu NOME no canto superior direito:



Se não estiver aparecendo seu Nome, faça o Login:

Ao colocar o mouse em cima do ACESSO RESTRITO, aparecerá uma tela abaixo para incluir seu CPF e Senha.

Ou se preferir, clique direto em ACESSO RESTRITO

A Tela de Login aparecerá no meio da Página:

2) Em Painel do USUÁRIO, clique em Assembleia e depois em AGO e AGE - 30/04/2021:

3) Em seguida aparecerão os botões da Assembleia Geral Ordinária (AGO) e da Assembleia Geral Extraordinária
(AGE):
3.1) Clicar primeiro na AGO 2021:

Vai aparecer a tela abaixo com as informações sobre a AGO:

No final da página vai aparecer o link para participar da LIVE: “Clique aqui para acessar a Transmissão ao Vivo...”
conforme imagem abaixo:

Orientações:
- A LIVE será liberada no momento exato do seu horário, não tente entrar antes, pois estará bloqueada.
- Para acessar a LIVE AO VIVO, precisa ter o aplicativo Microsoft Teams instalado no computador ou no celular e
entrar direto no link.

Para votar: Deverá clicar no botão “SIM” ou “NÃO”, conforme informação abaixo:

Ao clicar em no botão “SIM” ou “NÃO”, vai aparecer a tela “Agradecemos a sua votação”, clicar em ok.

Após irá aparecer no final da página “Voto computado”.

3.2) Para acessar a AGE 2021:

Clicar na AGE 2021:

Vai aparecer a tela abaixo com as informações sobre a AGE:

No final da página:
Para participar da LIVE: “Clique aqui para acessar a Transmissão ao Vivo...” conforme imagem abaixo:

Orientações:
- A LIVE será liberada no momento exato do seu horário, não tente entrar antes, pois estará bloqueada;
- Para acessar a LIVE AO VIVO, precisa ter o aplicativo Microsoft Teams instalado no computador ou no celular e
entrar direto no link.
Para votar: Deverá clicar no botão “SIM” ou “NÃO”, conforme informação abaixo:

Ao clicar em no botão “SIM” ou “NÃO”, vai aparecer a tela “Agradecemos a sua votação”, clicar em ok.

Após irá aparecer no final da página “Voto computado”.

4) ACESSO NEGADO:
4.1) Aparecerá a mensagem abaixo para os que não forem Associados Titulares e/ou Honorários e que estejam
com Boleto pendente de pagamento:

5) Para se deslogar do acesso restrito, ir no Painel do usuário lado esquerdo e clicar em ”Sair”:

