Projeto nº POCI-02-0550-FEDER-022510
Apoio no âmbito:
PI 2.3 - O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a aprendizagem
em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em linha

Designação do Projeto:
“SIAE - Sistema Integrado de Administração Escolar”

Custo total elegível
Apoio financeiro da EU - FSE
Apoio financeiro público nacional

1.790.188,88 €
1.019.512,57 €
770.676,31 €

Tem
como
foco
a
reengenharia
de
processos
desmaterializados,
simplificação
e
otimização
de
funcionamento numa lógica de Business Process Model,
melhorando as interações com o cidadão utente.
A DGAE centraliza a intervenção na reengenharia de
processos de modo a implementar um sistema integrado
de administração escolar (SIAE), concretamente no que
diz
respeito
aos
procedimentos
concursais
de
recrutamento do pessoal docente e pessoal não docente
das escolas dos ensinos básico e secundário da rede
pública.
O projeto tem como objetivo o Desenho e Implementação
do SIAE - Sistema Integrado de Administração Escolar,
em cooperação com a DGEEC, projeto SIGA (Sistema
Integrado Gestão de Aluno), de modo a permitir a
construção de todo o portfolio profissional do docente e do
não docente, deste a gestão de entidades, carreira,
habilitações, com o máximo de segurança e eficácia no
sistema de recrutamento e colocação de pessoal docente e
não docente, ao mesmo tempo que procura racionalizar
despesas de funcionamento da DGAE (reduzir custos de
contexto, reduzir tempos de resposta aos utentes),
integrar a autenticação com Cartão de Cidadão e
aproximar a Administração Pública dos cidadãos.
Prevê-se a interligação do SIAE com outros sistemas,
como o da Segurança Social, SIGA, etc. O SIAE integra os
módulos do recrutamento, mas também a ligação à
informação do centro de dados biográficos e profissionais,
e acompanhamento das carreiras; contempla também a
ligação
a
sistemas
SIG
para
permitir
uma
georreferenciação
das
preferências
e
colocações
geográficas dos docentes.

