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Verificação de dados e aceitação da proposta de mobilidade
Recomenda-se a leitura das instruções que se seguem, de modo a evitar erros que
invalidem o pedido de mobilidade.

Para entrar na aplicação da proposta de mobilidade estatutária, os docentes deverão
aceder

ao

portal

da

Direção-Geral

da

Administração

Escolar,

no

endereço

http://www.dgae.mec.pt, inserindo o n.º de utilizador e palavra-chave que já
possui.
Caso ainda não possua número de utilizador e palavra-chave, deverá proceder
ao respetivo registo como infra indicado.
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Ao selecionar Iniciar Sessão, surge-lhe o ecrã abaixo apresentado, cujos
campos assinalados a verde deverá preencher.

Já no âmbito da aplicação SIGRHE, deverá pressionar o separador designado por
Situação profissional:

3

Nesta fase deve selecionar as opções:

Do lado direito do ecrã, abaixo, visualiza o nome da entidade que efetuou a
proposta de mobilidade. Para aceder aos termos dessa mesma proposta,
coloque o cursor sobre o lápis amarelo,

, e pressione o mesmo.
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Seguidamente, visualizará um ecrã onde se resume a identificação da entidade
proponente e do docente, bem como a tipologia de mobilidade solicitada, dados
que deverá confirmar.
Caso concorde com a proposta efetuada, edite a página carregando no botão
Editar e proceda ao preenchimento dos campos assinalados a verde (Secção B.2
– Situação profissional), tendo em atenção a nota que surge entre os campos
B.2.1.1 e B.2.1.2 (Só deve preencher um dos seguintes campos: B.2.1.2 ou
B.2.1.3 ), pressionando depois o botão Continuar para resumo ..
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Nota:


Caso necessite corrigir a informação introduzida em campos com o ícone
ativo, utilize esse ícone para limpar a informação inserida.



Para alteração de dados pessoais, se necessário, deverá fazê-lo segundo as
indicações que se seguem:



Escolha o separador “Geral” e, dentro deste separador a opção “Dados
Pessoais”;



Altere os dados que necessitar, gravando-os de seguida.

Surge, então, o ecrã resumo, que na parte final apresenta:

Se pretender alterar algum dado do campo B.2, carregue em
Caso contrário, carregue em

.

Submeter
.

A introdução da palavra-chave desempenha o papel de assinatura.
Depois de ter submetido a aceitação da proposta visualizará o botão

Imprimir

,que

que deverá pressionar para ficar com o comprovativo da aceitação da mesma.
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