TUTORIAL DE ACESSO AO SISTEMA DE
ENQUETES DO SITE AMMP

Prezado associado!
Este é um procedimento padrão para primeiro acesso ao sistema de
enquetes do site da AMMP. Será necessário realizá-lo apenas uma vez
para inicialização no sistema.
Sistema de Enquetes da AMMP
Trata-se de um sistema desenvolvido que permite aos usuários cadastrados (membros da AMMP) acessar
enquetes propostas como instrumento de levantamento de opiniões representativas de um grupo sobre
assuntos de interesse geral da associação, e que envolve um número restrito de entrevistados.

Como acessar o sistema de Enquetes da AMMP?
Passo 1: Conforme ilustrado abaixo, acesse em sua caixa de entrada o e-mail automático gerado pelo sistema,
para o primeiro acesso:

Passo 2: Para definir sua senha copie o nome do usuário informado no e-mail e na sequência acesse o
link/endereço indicado, conforme imagem abaixo:

Passo 3: Você será redirecionado para a página de acesso aos usuários. O sistema informará uma senha préformada que poderá ser alterada imediatamente. Para alterar a senha você deve clicar no espaço nova senha
(destacado na imagem abaixo).

- Digite sua nova senha.
- Nessa etapa o sistema sugere caracteres para tornar a senha mais
“forte”. Não é obrigatório criar uma senha forte, no entanto é de
responsabilidade do usuário garantir o sigilo de seu acesso.

Passo 4:

- Caso a senha escolhida não esteja de acordo com os parâmetros de
complexidade, o sistema solicitará uma confirmação de uso de senha
fraca.
- Marque “Confirmar o uso de uma senha fraca”.

- Clique no botão azul “Redefinir senha”

Passo 5:

- Concluída a redefinição de senha, clique em:
“Voltar para Associação
Ministério Público”.
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Passo 6:
Na página da AMMP, clique no menu Enquete, localizado na barra de menu superior do site, conforme imagem
abaixo:

Passo 7:
Redirecionado para a página de Enquetes, preencha seu nome de usuário, senha e clique acessar:

Passo 8:
Pronto! Nessa página você conseguirá votar e ver o resultado parcial da enquete proposta.

