Manual AF

Browser recomendado: Google Chrome .

Efectuar novo registo

1. Aceda a https://balcaounico.ordemenfermeiros.pt/SIGENF_BU
2.

Clique em registar

3. Clique na opção Entidade Formadora

4. Preencha os respectivos campos
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5. Se não for possível efectuar o registo, normalmente porque o email ou o nº de
contribuinte inserido já se encontram registados, faça a recuperação da palavra-passe
para o email. Em relação ao nº de contribuinte entre em contacto com os nossos serviços
através do Contac Center (210 138 888):

6. Se o registo for concluído com sucesso recebe um email com as credencias de acesso.

7. Aceda ao Balcão Único para concluir a caracterização da Entidade Formadora
Introduza as credenciais que recebeu por email

8. Se pretender alterar a password, clique no seu utilizador

Alterar a password.
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9. Para continuar com a caracterização da Entidade Formadora, clique no menu “Utilizador”
e “Área Pessoal”

10. Preencha os dados do separador “Identificação”, Contactos e Morada

Nota: os restantes separadores: Dados Financeiros, Referências, Faturas e Recibos são
preenchidos automaticamente pelo sistema.
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11. Submeta a sua candidatura
No menu clique em Candidaturas

12. Na primeira submissão, deve completar os dados da Entidade clicando em “informação
da candidatura”
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13. De seguida, inicie o processo de submissão da candidatura e actividades, clicando em
“nova candidatura”.

14. Preencha a Declaração de Concordância e adicione as actividades.
Nota: as actividades de formação Pós-Graduada apenas estão disponíveis para Entidades de
Ensino Superior.

15. No preenchimento dos dados referentes à Declaração de Concordância, deve
“Descarregar o Documento” (Declaração de Concordância), preencher/assinar e voltar a
inserir o documento “Carregar ficheiro (.PDF Tamanho máximo 4Mb)”

5

Manual AF

16. Preenchimento das actividades: Adicione as actividades clicando nos respectivos menus:

17. Após adicionar a(s) actividade(s), clique em preencher para caracterizar as
actividades:
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18. Menu “lista de atividades”, neste menu pode consultar as actividades

Para consultar o detalhe das actividades, clique no seguinte menu:

19. Menu lista de candidaturas
Neste menu pode consultar as suas candidaturas:
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20. Menu Nova candidatura
Só deve clicar neste menu para novas candidaturas. Para consultar candidatura em curso deve
optar pelo menu anterior (Lista de Candidaturas).

21. Submissão da candidatura
Após o preenchimento do detalhe das actividades, clique em submeter.

22. Na sequência da submissão da candidatura, recebe um email com os dados para
pagamento das taxas.
23. As actividades serão avaliadas pela Comissão de Acreditação e Creditação de
Atividades Formativas (CACAF). Esteja atento à sua caixa de correio.
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