
   
 
 
 
    

 
Maringá Previdência – Previdência dos Servidores 

Públicos Municipais de Maringá 
 

 
ELEIÇÕES PARA OS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL                                                                         

DA MARINGÁ PREVIDÊNCIA 
 
 

1) Informação sobre as eleições: 
 
As eleições serão híbridas, online e presencial, para atender os segurados que têm dificuldade de 
acesso à Internet e serão realizadas nos dias 20 e 21 de outubro de 2021 (quarta e quinta-feira). 

 
Na modalidade ONLINE terá início às 08h do dia 20 de outubro de 2021 (quarta-feira), até às 
17h do dia 21 de outubro de 2021 (quinta-feira), através do link disponível em  
www.maringaprevidencia.com.br, podendo-se usar qualquer dispositivo com acesso à Internet. 

 
Na modalidade PRESENCIAL terá início às 08h e término às 17h, no dia 20 de outubro de 2021 
(quarta-feira) e também no dia 21 de outubro de 2021 (quinta-feira), nos três pontos para votação 
presencial, sendo uma no Paço Municipal, uma na Maringá Previdência e uma na Secretaria 
Municipal de Infraestrutura (antiga SEMUSP). 

 
2) Quem pode votar? 
 
Poderão votar todos os servidores públicos municipais ocupantes de cargo efetivo, os 
aposentados e pensionistas, segurados da MARINGÁ PREVIDÊNCIA, e que estejam em pleno 
gozo de seus direitos perante a autarquia previdenciária. 
Os votos se darão através do CPF do segurado, não sendo permitida a realização de mais de um 
voto por eleitor, independentemente do acúmulo de cargos ou aposentadoria/pensão que detenha. 
 
3) Como será o acesso ao sistema de eleições online? 
 
Os segurados da MARINGÁ PREVIDÊNCIA votarão acessando o link disponível em  
www.maringaprevidencia.com.br, e informarão o CPF e a mesma senha pessoal e intransferível 
para acesso ao Portal do Servidor, no caso dos servidores ativos, e Portal do Segurado para os 
aposentados e pensionistas. 
 
4) Como será o acesso a votação presencial? 
 
Os segurados da MARINGÁ PREVIDÊNCIA poderão se dirigir a um dos pontos de votação e se 
identificar aos mesários apresentando um documento oficial com foto (RG ou CNH), nesse caso 
não será preciso de senha para votar, apenas o CPF. 
 

 
Segue abaixo um passo a passo sobre a votação e um cartaz com os candidatos às quatro vagas 
do Conselho de Administração e duas vagas ao Conselho Fiscal. 

 
           

Para maiores informações acesse a aba Eleição Conselhos no endereço 
www.maringaprevidencia.com.br, ou ligue para 3220-7700. 
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