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1 Ações no SIGED 

 Acções disponíveis por registo 
Em todas as tabelas SIGED, o utilizador tem ao seu dispor as seguintes ações: 

 Inserir um novo registo 

 Editar um registo 

 Eliminar um registo 

 Visualizar metadados de um registo 

 Duplicar os dados do registo atual para os campos de um novo registo 

 

 Ações de pesquisa disponíveis nas tabelas de dados 
Para efeitos de pesquisa em tabelas, o utilizador pode efetuar pesquisa simples e avançada. 

Pesquisa simples 

 Pesquisa por qualquer um dos campos de indexação das 

colunas de metainformação visíveis. 

Pesquisa avançada 

 Quando existente, para pesquisa utilizando campos específicos da tabela de dados em 

questão. 
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2 Adicionar utilizadores 
Para se adicionar um utilizador do SIGED, deve aceder-se com credenciais de administração ao 

separador Gerir o SIGED -> Utilizadores e clicar no botão  

 

Devem ser preenchidos os campos que identificam e caracterizam cada utilizador: 

 

Login: O campo de Login deve ser o e-mail do utilizador, no qual receberá os alertas de Tarefas 

Pendentes.  

Nível de Acesso: O Campo de Nível de Acesso identifica o nível de permissão de arquivo e 

classificação ou apenas de consulta de documentação. 

Séries de numeração: As séries de numeração a que o utilizador tem acesso para catalogar 

documentos. 

Docs. Restritos: Documentos da Áreas de acesso restrito a que o utilizador tem acesso. 

 

1. Ir ao separador Gerir o SIGED, sub separador Utilizadores 

2. Clicar no botão + 

3. Preencher os campos de perfil do utilizador 

4. Clicar no botão Inserir 
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3 Adicionar uma Entidade 
Documentos são associados a Entidades/Terceiros. Para adicionar uma nova Entidade na Lista 

de Entidades o gestor de sistema deve dar permissões ao utilizador. 

As entidades encontram-se no separador Entidades do menu SIGED. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ir ao separador Entidades 

6. Clicar no botão + 

7. Preencher os campos de identificação da Entidade 

8. Clicar no botão Inserir 
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4 Arquivar um documento 
Para arquivar um documento o utilizador deve ir ao separador Documentos, preencher os 

campos de identificação do documento e anexar o ficheiro respetivo. 

 

 

 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ir ao separador Documentos 

3. Clicar no botão + 

4. Preencher os campos de identificação do Documento 

5. Clicar no botão Inserir 

 Encaminhar e Arquivar 
O utilizador pode no mesmo passo encaminhar e arquivar o documento, se antes de Inserir, for 

ao separador Encaminhar. Pode encaminhar para mais do que um circuito em simultâneo. No 

final deve clicar no botão Inserir. 
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5 Pesquisar documentos 
Podem ser pesquisados documentos através da Pesquisa Simples, ou da Pesquisa Avançada  

 

 Pesquisa simples 
Os termos inseridos no campo de pesquisa incidem apenas sobre os campos Nº Entrada/Saída 

e Assunto 

  

 Pesquisa avançada 
Para obter resultados mais orientados, com menos ruído, recorre-se à Pesquisa Avançada, 

através do botão             para preenchimento dos termos que pretende pesquisar em cada campo 

na tabela dos Documentos.  

Ao preencher mais do que um campo, o operador boleano utilizado é o operador e, o que quer 

dizer que os resultados que aparecerem são os que correspondem a todos os termos dos 

diversos campos preenchidos. 
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6 Encaminhar um documento 
Para encaminhar um documento para um circuito pré-definido, ou ad-hoc (direto para outro 

utilizador SIGED), o utilizador deve clicar no botão  

 

Na caixa de diálogo seguinte o utilizador deve selecionar o circuito. Pode escrever as primeiras 

letras do nome de outro utilizador ou de um circuito. Pode preencher ainda a caixa de 

comentário, que será lido por todos os utilizadores. 

 

1. Clicar no botão  

2. Selecionar o destinatário (utilizador ou circuito pré-definido) 

3. Escrever comentário 

4. Clicar no botão Encaminhar 

 

Após encaminhar um documento o utilizador a quem é dirigido o documento recebe um alerta 

por e-mail de Tarefa pendente. O documento encaminhado estará disponível ao utilizador de 

destino, na sua lista de Tarefas Pendentes.  
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7 Ver encaminhamentos de um documento 
Após encaminhar o documento a linha do documento apresentará o link                                           

a partir do qual poderá ver os encaminhamentos desse documento. 

 

 

Neste exemplo o documento está pendente no utilizador José L. A. Ferreira, para Tratamento. 

 

1. Clicar no botão Encaminhamento 

2. Ver o estado do documento 
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8 Responder a Tarefas Pendentes 
Documentos encaminhados são acedidos pelo utilizador no separador Tarefas Pendentes. 

 

O utilizador pode visualizar o documento, os metadados e os comentários. Pode anexar 

ficheiros ao documento principal, escrever um comentário e terminar a tarefa.  

Antes de terminar a tarefa o utilizador pode ainda encaminhar o documento para outro 

utilizador ou circuito pré-definido. 

 

1. Visualizar documento 

2. Ver metadados 

3. Escrever comentário 

4. Associar anexos 

5. Terminar tarefa 

 

Após terminar a tarefa, esta irá desaparecer da lista de Tarefas Pendentes do utilizador. 
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