Votação: Passo a passo
Informações para Novos Eleitores

Quem Pode Votar?
Cada estado tem regras ligeiramente diferentes sobre quem está elegível para votar. Em geral, você precisa:
Ser cidadão dos Estados Unidos
Ser residente da comunidade onde você gostaria de votar (às vezes por um período mínimo de
tempo)
Ter pelo menos 18 anos de idade (em algumas comunidades, pessoas menores de 18 anos podem
se registrar e votar em certas eleições locais ou primárias)
Em alguns estados, mas não em todos, os indivíduos podem ser desqualificados para votar devido a uma condenação por
crime, decisão judicial ou outro processo. Entre em contato com os funcionários eleitorais estaduais ou locais se tiver dúvidas
sobre sua elegibilidade. Para encontrar os funcionários eleitorais locais, acesse www.vote.gov.

1-2-3 do Voto

Registre-se para votar
A maioria dos estados exige que os eleitores se registrem antes de poder votar. Encontre as informações do
seu estado, incluindo prazos de registro eleitoral, acessando www.eac.gov/vote.
On-line - Alguns estados oferecem registro eleitoral on-line ou permitem que você verifique o status do seu
registro on-line. Você pode encontrar as informações do seu estado em www.eac.gov/vote.
-ouPessoalmente - Você pode se registrar para votar pessoalmente no escritório do funcionário eleitoral local.
-ouPelo correio - Você pode assinar e devolver o formulário de registro de eleitor pelo correio. Você pode encontrar
instruções específicas do seu estado e o formulário de registro de eleitor traduzido para 21 idiomas aqui:
www.eac.gov/voters/national-mail-voter-registration-form.

Informe-se
Os funcionários eleitorais estaduais e locais são a fonte mais confiável de informações eleitorais.
Os funcionários eleitorais locais podem verificar o status de seu registro e fornecer informações
sobre quando e onde votar. Ele também pode fornecer um modelo de cédula e outras informações
sobre quais cargos ou questões estarão em sua cédula.
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Vote!
Voto presencial
Encontre seu local de votação designado.
Verifique os horários de abertura das urnas no seu estado.
Certifique-se de ter tudo o que você precisa.
Quando você chegar ao local de votação:
Você entrará em contato com um funcionário de votação, que garantirá que você é elegível para receber uma
cédula. Em alguns estados, pode ser necessário mostrar um documento de identidade com foto emitido pelo
governo antes de receber uma cédula.
Você receberá uma cédula onde poderá selecionar suas escolhas. Se cometer um erro em sua cédula,
poderá solicitar uma cédula substituta. Depois de terminar de marcar a cédula, você depositará sua
cédula. Assim que sua cédula for depositada, seus votos serão registrados.

Voto pelo correio
Dependendo de seu estado, você pode ser elegível para receber uma cédula pelo correio.
Fale com um funcionário eleitoral local para saber como receber uma cédula pelo correio,
quando e onde devolvê-la e como rastreá-la.

Acessibilidade
Ao votar pessoalmente ou pelo correio, você pode pedir ajuda. Algumas jurisdições podem fornecer cédulas e
outros materiais de votação em vários idiomas além do inglês.

Como você pode ajudar?
Todo eleitor pode ajudar a garantir eleições justas, precisas e seguras. Aqui estão algumas maneiras de ajudar:
Registre-se para votar assim que for elegível.
Mantenha suas informações de eleitor atualizadas. Entre em contato com um funcionário eleitoral local se
seu nome, endereço ou afiliação partidária mudar.
Verifique todas as informações sobre o processo de votação com fontes confiáveis.
Por fim, a melhor maneira de ajudar é inscrever-se para trabalhar na votação. As eleições contam com dezenas de milhares de
pessoas que, como você, querem servir suas comunidades. Entre em contato com um funcionário eleitoral local para saber mais
sobre essas oportunidades. Saiba mais sobre votação em seu estado aqui: https://www.eac.gov/help-america-vote.

