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Prepare a sua identificação para votar 
Três opções para comprovar a sua identidade e endereço 

 
 
Opção 1  

 
 

Mostre um dos seguintes documentos de identificação 
• Carteira de motorista 
• Qualquer outro cartão emitido pelo governo (federal, provincial/territorial ou local) com fotografia, 

nome e endereço atual 

Opção 2  

 
+ 

 

Mostre dois documentos de identificação 
Ambos devem conter o seu nome e pelo menos um deles deverá ter o seu endereço atual 
Exemplos:  
• Cartão de eleitor e extrato bancário 
• Fatura de serviço público e carteira de estudante 

Não tem nenhum desses documentos? Sem problema!  
Veja a lista de documentos aceitos para a opção 2 abaixo: 

 

From a government or government agency Emitido pelo governo ou agência governamental 

• band membership card • cartão de grupo indígena 

• birth certificate • certidão de nascimento 

• Canadian citizenship card  
or certificate 

• cartão ou certidão de cidadania canadense 

• Canadian Forces identity card • cartão de identidade das Forças Armadas 

• Canadian passport • passaporte canadense 

• card issued by an Inuit local authority  • cartão emitido por entidade local inuíte 

• firearms licence • licença de armas de fogo 

• government cheque or cheque stub • cheque ou talão de cheque recebido do governo 

• government statement of benefits • extrato de benefícios recebidos do governo 

• health card  • cartão de seguro médico 

• income tax assessment • avaliação do imposto de renda 

• Indian status card or temporary confirmation of 
registration 

• cartão de estatuto indígena ou confirmação temporária 
de registro 

• library card • cartão de biblioteca 

• licence or card issued for fishing, trapping  
or hunting 

• licença ou cartão emitido para pesca, armadilhas ou 
caça 

• liquor identity card • cartão de identificação emitido por empresa pública de 
bebidas alcoólicas 

• Métis card • cartão do grupo Métis 
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• old age security card • cartão de beneficiário do Programa de Segurança na 
Velhice 

• parolee card • cartão comprovativo de liberdade condicional 

• property tax assessment or evaluation • avaliação do imposto predial 

• public transportation card • cartão de transporte público 

• social insurance number card • cartão de seguro social 

• vehicle ownership • título de propriedade de automóvel 

• Veterans Affairs health care identification card • cartão de saúde dos Antigos Combatentes do Canadá 

From Elections Canada Emitido pela Eleições Canadá 

• targeted revision form to residents of long-term care 
institutions 

• formulário de revisão específica para residentes de 
instituições de tratamento de longo prazo 

• voter information card • cartão de eleitor 

From an educational institution Emitido por instituição de ensino 

• correspondence issued by a school, college or university • correspondência proveniente de uma escola, faculdade 
ou universidade 

• student identity card • carteira de estudante 

From a health care facility or organization Emitido por organização ou unidade de atenção 
médica 

• blood donor card • cartão de doador de sangue 

• CNIB card • cartão do CNIB 

• hospital card • cartão de hospital 

• label on a prescription container • etiqueta em embalagem de medicamento receitado 

• identity bracelet issued by a hospital or long-term  
care institution 

• pulseira de identificação emitida por hospital ou 
instituição de tratamento de longo prazo 

• medical clinic card • cartão de clínica médica 

From a financial institution Emitido por instituição financeira 

• bank statement • extrato bancário 

• credit card • cartão de crédito 

• credit card statement • extrato de cartão de crédito 

• credit union statement • extrato de cooperativa de crédito 

• debit card • cartão de débito 

• insurance certificate, policy or statement • certificado, apólice ou declaração de seguro 

• mortgage contract or statement • contrato ou extrato de hipoteca 

• pension plan statement • extrato de benefícios de aposentadoria 

• personal cheque • cheque pessoal 
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From a private organization Emitido por organização particular 

• employee card • cartão de funcionário 

• residential lease or sub-lease • contrato de aluguel ou sublocação residencial 

• utility bill (e.g.: electricity; water; telecommunications 
services including telephone, cable or satellite) 

• faturas de empresas de serviços públicos (p. ex.: luz; 
água; serviços de telecomunicações como telefone, cabo 
ou satélite) 

Letters of confirmation Cartas de confirmação 

• letter from a public curator, public guardian or public 
trustee 

• carta de um curador, tutor público ou administrador 
público de bens 

• letter of confirmation of residence from a First Nations 
band or reserve or an Inuit local authority 

• carta de confirmação de residência emitida por uma 
reserva ou grupo indígena das Primeiras Nações ou por 
uma entidade local inuíte 

• letter of confirmation of residence, letter of stay, 
admission form, or statement of benefits from one of the 
following designated establishments: 
− student residence 
− seniors’ residence 
− long-term care institution 
− shelter 
− soup kitchen 
− a community-based residential facility 

• carta de confirmação de residência, atestado de estadia, 
atestado de admissão ou extrato de benefícios de um 
dos seguintes estabelecimentos: 
− residência estudantil 
− residência para idosos 
− instituição de tratamento de longo prazo 
− abrigo 
− cozinha comunitária 
− unidade residencial comunitária 

Outros documentos de identificação podem ser inseridos na lista. Aceitamos extratos e faturas eletrônicas, os quais podem 
ser impressos ou mostrados em dispositivo móvel. 
 

Opção 3  

 
+ 

 

Se não possuir documento de identificação 
Você poderá votar se informar a sua identidade e endereço por escrito e alguém que o conheça e 
estiver inscrito na mesma seção eleitoral atestar as suas informações.  
Essa pessoa deve estar em condições de comprovar a sua própria identidade e endereço e só poderá 
atestar as informações de uma pessoa (exceto em instituições de tratamento de longo prazo). 

 
A lista completa dos documentos de identificação aceitos está disponível em diversos idiomas no site elections.ca.   
Para outros formatos, tais como braile e áudio, ligue para 1-800-463-6868. 
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