Professores Bibliotecários – SIGRHE

Todas as escolas/agrupamentos que tenham docentes a exercer funções de bibliotecários devem aceder à aplicação disponibilizada no SIGRHE.
O acesso é feito com o Nº de Utilizador da Escola e a sua palavra-chave.
Se não necessitam de abrir concurso externo para a ocupação da função de professor bibliotecário devem proceder da seguinte forma.
Inicialmente devem aceder a Professores Bibliotecários – Criar Vaga e irão visualizar um ecrã como o que se segue.

Depois devem premir o botão
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, surgindo o seguinte ecrã.
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Devem indicar quantos professores necessitam para o desempenho da função de bibliotecários e como não necessitam de abrir concurso externo,
significa que ao ser colocada a questão “Tem o número de docentes necessário para satisfazer as necessidades?” deve escolher a opção “Sim” e em
seguida Submeter. Ver imagem que se segue.

Depois de Submeter os dados anteriores, deve aceder ao menu lateral (Professores Bibliotecários – Selecionar Docentes) e ao clicar sobre a opção
Selecionar Docentes, irá visualizar um ecrã como o que se segue.

É nesta aplicação que irá identificar o(s) docente(s) que se encontra(m) a desempenhar esta função. Para proceder ao seu registo deve premir com o
rato sobre o símbolo
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. Irá ser-lhe apresentado o seguinte ecrã.
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Após indicar o “Nº de professores definidos” irá obter um ecrã semelhante ao que se segue.

Ao clicar sobre o campo “Nº de Utilizador 1”, irá aparecer uma janela de pesquisa, para que possa proceder à pesquisa do docente que pretende
carregar para a aplicação. Essa pesquisa pode ser feita por Nº de utilizador, NIF ou Nº de Identificação do docente. Ver imagem que se segue.
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Depois de identificar todos os docentes, deve introduzir a palavra-chave e submeter.
No caso em que necessitam de abrir concurso externo para a ocupação da função de professor bibliotecário devem proceder de forma idêntica
(Professores Bibliotecários – Criar Vaga), mas ao escolher a opção “Não” como resposta à questão “Tem o número de docentes necessário para
satisfazer as necessidades?”, o ecrã que lhe aparece é o que se segue.

Os procedimentos seguintes são semelhantes aos anteriormente indicados.
Uma vez que, nesta situação, só depois de decorrido o concurso externo é que sabem quem são os docentes que irão desempenhar a função de
bibliotecários, nessa altura as escolas/agrupamentos devem aceder à aplicação para indicarem os docentes.
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