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CNE

Circular n.º 3/2015
De: Secretaria de Núcleo Pedagógica – Departamento Projecto Educativo
Para: Direcção de Agrupamento e chefias das secções
2015-02-14
Assunto: Actividade de S. Jorge — Inscrição
Condições de participação
Esta actividade destina-se a todo o efectivo dos agrupamentos do núcleo de S. Miguel
devidamente segurado. O não cumprimento desta formalidade é da inteira responsabilidade do Chefe do Agrupamento e significará a exclusão na actividade enquanto a
irregularidade persistir.
Inscrição
O custo de participação na actividade é de € 10,00, pagos no acto da inscrição, sendo
a data limite 31 de Março. O prazo para reembolso, em caso de desistência, é até ao
prazo limite de inscrição, ou seja, 31 de Março. Após esta data só serão permitidas
substituições de elementos.
Forma de inscrição
A forma de inscrição será efectuada através da aplicação SIIE. Em anexo remetem-se
instruções sobre o modo de inscrição.
Pressupõe-se, após a finalização das inscrições, que estas sejam do conhecimento
dos chefes de unidade e do agrupamento.
Pagamento
Após preenchimento e finalização, na aplicação SIIE, das inscrições dos associados e
dirigentes, efectuar o pagamento pelos métodos usuais. Quando o pagamento ocorrer
por transferência bancária ou depósito na conta da Junta de Núcleo remeter comprovativo do pagamento para que se possa afectar o pagamento à secção/agrupamento.
Com os melhores cumprimentos, creiam-me
SEMPRE ALERTA PARA SERVIR
O Chefe do Departamento Projecto Educativo

(José Carlos Oliveira Costa Melo)
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PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO EM ACTIVIDADES
1. Na aplicação SIIE, no menu AGRUPAMENTO seleccionar ACTIVIDADES / PARTICIPAÇÃO EM
ACTIVIDADES / INSCRIÇÃO EM ACTIVIDADES

2. Premir botão do FILTRO e, na opção “Núcleos”, seleccionar JN DE SÃO MIGUEL. No fim…

… premir botão LIMPAR E APLICAR FILTRO

3. Seleccionar a actividade S. JORGE no Núcleo de S. Miguel

4. Escolher o dirigente responsável pelo contingente do agrupamento na actividade e, no fim, GUARDAR.
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5. Nos separadores “Lobitos” / “Exploradores” / “Pioneiros” / “Caminheiros” …

… activar os elementos a participar por secção e, no fim de cada secção, premir o botão INSCREVER
ELEMENTOS.
O quadro com os dados totais será alterado sempre que premido o botão referido no parágrafo anterior.
6. No separador “Equipas de animação” escolher os dirigentes participantes indicando as secções onde
estarão afectos. No final premir o botão INSCREVER ELEMENTOS.

7. No separador CONSTRUÇÃO DE EQUIPAS, arrastar o nome dos escuteiros participantes para os
patrulha 1 e/ou patrulha 2 e/ou …

… no fim, introduzir o nome da(s) patrulha(s). O mesmo procedimento aplica-se às restantes secções.
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A título de exemplo ver a imagem seguinte:

8. Quando concluído todo o processo de inscrição premir o botão FINALIZAR INSCRIÇÃO.

9. Se cumpre todas as regras da actividade deverá premir o botão OK, caso contrário, premir
CANCELAR.

10. A inscrição foi finalizada. No entanto, está pendente do cumprimento de dois requisitos: o
preenchimento das fichas de saúde dos elementos inscritos no SIIE e o envio do comprovativo de
pagamento por carregamento (upload) na aplicação ou por correio electrónico. É, ainda, possível o
pagamento das inscrições em mão (cheque ou numerário) aos secretários financeiro e administrativo do
Núcleo.

11. O preenchimento da ficha de saúde dos elementos é feito na própria aplicação SIIE, no menu
ELEMENTOS / FICHA DE ELEMENTOS separador DADOS DE SAÚDE. No fim premir botão GUARDAR.

12. As inscrições só são válidas se FINALIZADAS. Nessa fase só poderão efectuar alterações se o
processo de inscrição for desbloqueado pela Junta de Núcleo de S. Miguel.
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