De: Serviços Administrativos do CNE
Para: Agrupamentos, Juntas de Núcleo e Juntas Regionais
Assunto: Abertura das inscrições no 24º Acanac 2022
Data: 28/10/2021
Circular: 22-SA-2021

Caros Irmãos Escutas,
As inscrições para o 24º Acanac abrem já no dia 1 de novembro. Todas as inscrições são feitas
no SIIE e o pagamento das inscrições, efetuado por referência multibanco (gerada pelo
sistema e enviada por email)
Para ajudar neste processo, disponibilizamos dois tutoriais sobre as inscrições provisórias para
os Agrupamentos e para os Serviços.
Estes tutoriais e os 2 vídeos explicam, passo a passo, como proceder às inscrições, e estão
disponíveis na página inicial do SIIE (clicar na imagem abaixo):

Qualquer esclarecimento devem enviar email para: secretaria@acanac.pt

Fico Sempre Alerta Para Servir

Teresa Loja
Chefe dos Serviços Administrativos do CNE
tloja@escutismo.pt

Inscrições Provisórias
1 nov. – 15 dez.’21
tutorial

SIIE …

Selecionar a janela de Agrupamento

Clicar no Agrupamento

Aparece o dashboard do Agrupamento
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Selecionar a janela Inscrição em Atividades

Selecionar a atividade com o ID 00000070 e descrição 24º ACANAC 2022

E estamos na janela das inscrições
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1º Passo = Dados de Agrupamento

Escolher o responsável da atividade (de entre os dirigentes listados escolher o participante na
atividade que será o responsável do agrupamento)

Deverá de seguida guardar na opção (

botão no canto inferior esquerdo)

2º Passo = Dados Dinâmicos
Basta clicar no botão seguinte

localizado acima e à direita do ecrã.

Não havendo dados para inserir, nesta fase, poderemos avançar.

3º Passo = Inscrições Provisórias

Adicionar Novo Registo
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Inserir agora, para cada secção, o número de:
Bandos, patrulhas, …
Elementos e
Animadores

Deverá de seguida guardar na opção (

botão no canto inferior esquerdo)

Este procedimento poderá ser atualizado, alterando os números, até ao fecho das inscrições
provisórias, tendo o cuidado de, no fim, guardar sempre as alterações.

Fechar Inscrições Provisórias

Quando concluir as inscrições provisórias deverá fechar
este processo (botão amarelo no canto inferior esquerdo do ecrã)

Será gerada uma referência para pagamento, que tem a validade de um mês.
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Inscrições Serviços
1 nov.’21 – 30 abril.’22
tutorial

SIIE …

Selecionar a janela elementos

Clicar no Elemento a inscrever

Selecionar a janela Inscrição em Atividades
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Selecionar a atividade com o ID 00000070 e descrição 24º ACANAC 2022

E estamos na janela das inscrições

1º Passo = Dados do elemento

Verificar se os dados de email, telemóvel, etc. estão corretos e:
Clicar no botão seguinte

localizado em baixo e à direita do ecrã.

2º Passo = Áreas de Serviço
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Selecionar três opções de serviço nos quadrados à direita. Serão vistas as necessidades de cada
serviço e serão colocados, na medida do possível, num dos 3 serviços selecionados. Se à frente
dos Serviços estiver a indicação – sem vaga – não selecionar esse quadrado, pois são serviços
que já têm as vagas preenchidas na totalidade das suas necessidades.

Clicar no botão seguinte

localizado em baixo e à direita do ecrã.

3º Passo = Áreas de Formação

Não havendo dados para inserir, nesta fase, poderemos avançar.

Clicar no botão seguinte

4º Passo = Outros dados

Responder às perguntas colocadas colocando o cursor do lado direito da pergunta, em baixo
da palavra resposta. Estas perguntas são de caráter obrigatório e muito importantes para a
organização dos Serviços do Acanac.
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Verificar os dados e se tudo estiver correto carregar no botão:

Será gerada uma referência para pagamento, que tem a validade de um mês e vai para o
endereço de email do elemento inscrito.
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