Correção de erros relativos a certificações e desistências
– Entidades Formadoras –

Antes da finalização de uma certificação ou de uma desistência, o sistema SIGO emite uma mensagem de
alerta em que identifica qual será o resultado final.
A confirmação desta mensagem dá origem a uma segunda mensagem que possibilita ainda a visualização de
um certificado provisório (no caso do resultado final ser “Certificado” ou “Certificado parcial”) onde poderão
verificar as UFCD que serão certificadas.
Sempre que após o registo da certificação ou da desistência se verificar a ocorrência de algum erro, pode ser
revertida a situação para correção, devendo a finalização ser concluída com a maior brevidade após este
procedimento.

Quem pode utilizar esta funcionalidade?
Apenas os utilizadores nominais podem proceder à correção da certificação ou reverter o registo de uma
desistência, devendo ser assinalada uma permissão específica para este efeito na opção de menu Utilizadores
(página 2).
Todas os procedimentos efetuados neste âmbito ficarão devidamente registados e poderão ser consultados
no separador Histórico de alterações da inscrição do formando.

Em que situações pode ser utilizado este procedimento?
Este procedimento pode ser efetuado por um período de 31 dias após o registo da certificação ou desistência
e desde que não tenha qualquer implicação com uma certificação que tenha ocorrido posteriormente.
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I. Utilizadores

O utilizador com permissões de administrador deve definir o acesso específico (“Reabrir inscrições”) para os
utilizadores nominais poderem corrigir certificações ou reverter desistências.

Para criar novos utilizadores e definir os respetivos acessos ou para editar informação relativa a utilizadores
já criados, deve ser consultado o capítulo “Utilizadores” do Manual de Utilizador disponível na página de
entrada da área reservada da plataforma SIGO.
O utilizador a criar tem de estar previamente registado na Equipa da entidade.
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II. Gestão de inscrições

É possível corrigir uma certificação ou reverter uma desistência, através da opção de menu “Gestão de
inscrições”, acedendo ao separador Certificação e de seguida clicando em “Reabrir Inscrição”.

Após este procedimento, deve a situação ser regularizada com a maior brevidade.

NOTA: Se houver necessidade de correção de dados de identificação do formando, não deve ser utilizada
esta funcionalidade, uma vez que essa informação pode ser alterada diretamente na ficha individual do
formando sem necessidade de utilizar este procedimento.
As alterações efetuadas nas fichas individuais dos formandos refletem-se automaticamente nos certificados.
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