
  ESTRUTURA DO SIADAP-RAM 1 (2017)1 Missão Criar condições políticas, legais e técnicas para o desenvolvimento da administração e gestão das organizações do sistema educativo com foco na gestão sistémica e integrada de recursos humanos, promotora de uma Educação sustentada no conhecimento e na inovação Visão Afirmar-se como um serviço público que promova a melhoria da qualidade do sistema educativo regional Valores Inovação Responsabilidade Transparência Eficiência OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA DRIG (OE): RELAÇÃO COM O PROGRAMA DO GOVERNO EM MATÉRIA DE EDUCAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E ADMINISTRAÇÃO EDUCATIVA OE I  – Promover a gestão eficiente dos recursos humanos do sistema educativo regional • Promover a estabilidade do corpo docente; 
•  Adaptação dos regimes de mobilidade para os serviços e organismos externos à SRE; 
• Aperfeiçoar os concursos de Pessoal Docente; OE II – Assegurar a implementação e avaliação das políticas de inovação, gestão e desenvolvimento de recursos humanos da SRE • Avaliar a aplicação do sistema de avaliação do desempenho do Pessoal Docente; 
• Aprofundar o Estatuto da Carreira Docente da RAM; 
• Gestão rigorosa dos Recursos Humanos docentes; 
• Reforçar as competências dos Recursos Humanos não docentes; 
• Adequar o Regime Jurídico dos Recursos Humanos não docentes; OE III – Contribuir para a inovação organizacional e o desenvolvimento da administração e gestão dos estabelecimentos de educação e ensino da RAM • Desenvolvimento e implementação de uma nova conceção organizacional da Escola;  
• Rever o regime jurídico de administração e gestão das escolas; 
• Racionalizar o funcionamento das unidades de gestão concelhias; 
• Desburocratização dos processos administrativos aplicados à gestão da Educação; OE IV – Aperfeiçoar os sistemas de informação, de avaliação do sistema educativo e de apoio à tomada de decisão no âmbito do sistema educativo regional • Implementar um sistema de avaliação do sistema educativo;  
• Assegurar um serviço público de educação de qualidade; OE V – Melhorar a qualidade de informação disponibilizada e a produção do conhecimento sobre o sistema educativo regional • Disseminação do conhecimento para o desenvolvimento de projetos de interesse regional;                                                  1 Versão revista a 22 de maio de 2017. 



  OE I – Promover a gestão eficiente dos recursos humanos do sistema educativo regional  Objetivos Operacionais (OO) Tipo Atividades Indicador Meta Fonte de verificação UO responsável/UO envolvidas OO1 Promover a alteração ao regime de mobilidade do pessoal docente, consagrando mecanismos facilitadores à gestão das escolas Eficácia Elaboração do texto da proposta de diploma e envio ao Diretor Regional Data de envio Até 20-1-2017 Correio eletrónico DSRHD/ DGD Redação final do texto do diploma e envio ao Gabinete do Secretário Regional Data de envio Até 31-1-2017 Correio eletrónico DSRHD/ DGD DEPJ Discussão da proposta com os vários parceiros sociais Data de envio das convocatórias 15 dias após a receção do parecer da SRF Convocatórias DSRHD/ DGD DEPJ Envio do diploma para publicação em JORAM Data de envio 15 dias pós a conclusão das negociações Correio eletrónico DSRHD 
OO2 Desenvolver os procedimentos relativos ao concurso de pessoal docente, tendo em vista a colocação dos docentes nas escolas até ao início do ano letivo  Eficácia 

Construção do ofício-circular com vista à aferição das vagas sujeitas a concurso e envio ao Diretor Regional Data de envio 7 dias após a publicação do DLR ou em data a determinar superiormente Correio eletrónico DSRHD/ DGD Publicitação de ofício-circular com vista à aferição das vagas Data da divulgação 1 dia após a concordância do Diretor Regional Página eletrónica DSRHD/ DGD Construção dos mapas de vagas a concurso e envio ao Diretor Regional Data de envio 7 dias após a receção das respostas das escolas Correio eletrónico DSRHD/ DGD DEPJ Discussão do n.º de vagas com os vários parceiros sociais Data de envio das convocatórias 7 dias após a receção das respostas das escolas Convocatórias DSRHD/ DGD DEPJ Elaboração do aviso de abertura e envio ao Diretor Regional Data de envio 7 dias após a conclusão das negociações ou em data a determinar superiormente Correio eletrónico DSRHD/ DGD DEPJ Envio do aviso de abertura para efeitos de publicação no JORAM Data de envio 2 dias após a anuência do Diretor Regional Correio eletrónico DSRHD 



OO3  Desenvolver os procedimentos necessários para a colocação dos recursos humanos não docentes até ao início do ano letivo Eficácia Diagnóstico das necessidades de recursos humanos docentes junto dos serviços e escolas Data de envio Durante o mês de junho Correio eletrónico DSRH Mapeamento da informação recolhida Data de envio Durante o mês de julho Mapa das necessidades apuradas DSRH Análise e reposte da informação ao Diretor Regional Data de envio Durante o mês de julho Mapa de distribuição das vagas DSRH Preparação das candidaturas aos programas ocupacionais do IEM Data de envio Durante o mês de julho Ofício de envio das candidaturas DSRH Receção e encaminhamento às escolas dos trabalhadores colocados ao abrigo dos Programas ocupacionais Data de receção Durante a 1ª quinzena de setembro Guias de apresentação na DRIG DSRH    OE II – Assegurar a implementação e avaliação das políticas de inovação, gestão e desenvolvimento de recursos humanos da SRE  Objetivos Operacionais (OO) Tipo Atividades Indicador Meta Fonte de verificação UO envolvidas OO4 Elaborar um guia de apoio às escolas em matéria de férias, faltas e licenças, para conferir maior autonomia às organizações escolares na gestão desta matéria Qualidade 
Pesquisa, compilação de informação, definição das matérias abrangidas e envio aos colaboradores de esboço do índice Envio de esboço do índice com definição das matérias Até 15-5-2017 Correio eletrónico DEPJ Análise e estudo das matérias em termos do seu enquadramento legal, doutrinal e jurisprudencial Documentos trabalhados Até 15/07/2017 1.º Esboço do documento DEPJ Realização de reuniões para discussão das matérias e proposta de sistematização do documento Reuniões agendadas Até 31/08/2017  Correio eletrónico DEPJ/ DAT DSRHD DSRH Elaboração e entrega do documento Data de entrega Até 31/09/2017 Informação de submissão ao diretor regional DEPJ 



Publicação do documento na página da DRIG Data da publicação Até 10 dias úteis após aprovação Página da DRIG DEPJ Envio de ofício-circular às escolas a dar conhecimento Data de envio Até 5 dias úteis após publicação Ofício-circular DEPJ/ DSRH DSRHD OO5 Propor a alteração do regime de concursos do pessoal docente para o ano escolar 2017/2018, dotando-o de mecanismos que permitam uma gestão mais eficiente dos recursos  Eficiência Elaboração do texto da proposta de diploma e envio ao Diretor Regional Data de envio Até 20-01-2017 Correio eletrónico DSRHD/ DGD Redação final do texto do diploma e envio ao Gabinete do Secretário Regional Data de envio Até 31-01-2017 Correio eletrónico DSRHD/ DGD DEPJ OO6 Promover junto das escolas os esclarecimentos necessários resultantes das alterações introduzidas pelo Diploma que regula o regime jurídico dos trabalhadores não docentes que exercem funções nas escolas públicas da RAM Qualidade Emanar orientações às escolas, mediante elaboração de ofício circular Data de envio do ofício circular 10 dias após publicação do diploma Ofício circular DSRH/ DGRH DEPJ Prestar esclarecimentos às dúvidas suscitadas à aplicação do Diploma Resposta média a pedidos de esclarecimentos Envio dos esclarecimentos, no prazo médio de 10 dias úteis Correio eletrónico/ofício DSRH/ DGRH DEPJ DAT OO7 Apresentar reformulações à alteração legislativa proposta para o atual modelo de avaliação docente Qualidade Análise em equipa da proposta anteriormente apresentada Data da realização das reuniões Até 31-03-2017 Registos das reuniões DSCPG-GAOPSER Produção de um documento com propostas de alteração Data de entrega de dossiê Até 31-12-2017 Correio eletrónico DSCPG -GAOPSER/ DSRHD DEPJ OO8 Reforçar o papel desempenhado pelo avaliador interno no âmbito do processo de avaliação docente Qualidade Realização de formação valorizadora do desempenho formal e técnico do cargo de avaliador interno: avaliação interna dos docentes; projeto docente Data da realização da formação Até 31-3-2017 Registos de presença DSCPG -GAOPSER  OO9 Rever o plano de prevenção de riscos de corrupção e infrações conexas da DRIG com vista à adoção de novas acções de melhoria Qualidade Recolha pela DAT das evidências do cumprimento das medidas a adotar propostas no PPRCIC junto das diferentes unidades orgânicas Data de envio Até 01-07-2017 Correio eletrónico DAT/ DEPJ DSRH DSRHD DSCPG OERAM 



Elaboração e envio do relatório da execução do plano aos dirigentes da DRIG Data de envio Até 31-08-2017 Correio eletrónico DAT Envio da versão consolidada do relatório ao DR para aprovação final Data de envio Até 30-09-2017 Correio eletrónico DAT Publicação na página da DRIG Data de publicação No prazo de 3 dias após a aprovação do DR Página eletrónica DAT/ DR OO10 Aumentar o controlo dos procedimentos de cabimentação prévia nos processos de seleção e recrutamento de trabalhadores  Construção e envio de Mapa de Controlo de Cabimentos ao Diretor Regional e à DSRH e DSRHD  para efeitos de validação Data de envio Até 31-01-2017 Correio eletrónico DSCPG DSRH DSRHD Preenchimento/Atualização do Mapa de Controlo de Cabimentos Periodicidade Mensal Mapa DSCPG    OE III – Contribuir para a inovação organizacional e o desenvolvimento da administração e gestão dos estabelecimentos de educação e ensino da RAM  Objetivos Operacionais (OO) Tipo Atividades Indicador Meta Fonte de verificação UO envolvidas OO11 Garantir a adequação do memorando de competências estabelecido entre a DRIG, os serviços, escolas e delegações escolares Qualidade Reuniões de preparação das alterações a apresentar no memorando Datas das reuniões Até 30-11-2017 Documento identificador DAT/ DEPJ  DSRH DSRH-DGRH DSRHD DGD DSCPG  Preparação do memorando e submissão à aprovação ao diretor regional Data do documento Até 15-12-2017 Memorando DSRH/ DSRH-DGRH Divulgação do memorando junto dos serviços,  escolas e delegações escolares Data de divulgação Até 31-12-2017 Ofício-circular DSRH/ DSRH-DGRH OO12 Reformular a proposta de alteração ao atual modelo de autonomia, administração e gestão e introduzir as necessárias alterações Qualidade Discussão interna das propostas de alteração Data de realização das reuniões Até 31-12-2017 Registos das reuniões DSCPG –GAOPSER/ DEPJ  DSCPG  DSRH DSRHD DAT 



Redação do documento e apresentação ao Diretor Regional  Data de entrega do dossiê Até 31-12-2017 Documento e Correio eletrónico DSCPG -GAOPSER OO13 Reforçar o papel das estruturas de gestão intermédia da organização escolar dos 2.º e 3.º Ciclos do ensino básico e secundário Qualidade Apresentação e debate interno de conceitos e metodologia a ser utilizada Data de entrega da reflexão final Até 28-02-2017 Registo das reuniões DSCPG -GAOPSER Realização de sessões de trabalho para análise das funções Data da realização das reuniões Até 31-12-2017 Registo das reuniões DSCPG -GAOPSER OO14 Proporcionar uma visão articulada e coerente dos instrumentos estruturantes da autonomia das escolas: PEE; PAE; RI Eficácia Preparação das reuniões, calendarização e materiais Data de apresentação do roteiro Até 30-01-2017 Documento DSCPG -GAOPSER  Prestação de apoio e realização de sessões de trabalho com as escolas para construção e melhoria dos respetivos documentos estruturantes da autonomia Nº de escolas abrangidas  Data de concretização do roteiro 75% das escolas de 2º e 3º ciclo e secundárias remanescentes até dezembro Registo das reuniões DSCPG -GAOPSER OO15 Elaborar um Manual de Procedimento da Contratação com vista à melhoria da instrução dos processos de aquisição de bens e serviços Qualidade Descrição dos procedimentos legais inerentes à contratação e seu envio ao DEPJ para validação Data do envio Até 28-02-2017 Correio eletrónico DSCPG/ DEPJ Construção e envio de proposta de mapa de controlo de aquisições bens/serviços (e respetivos custos) ao diretor regional Data do envio Até 31-03-2017 Correio eletrónico DSCPG Elaboração e envio do Manual de procedimentos ao diretor regional  Data do envio Até 31-03-2017 Correio eletrónico DSCPG Divulgação do Manual pelos intervenientes no processo Data de envio Até 31-04-2017 Correio eletrónico DSCPG OO16 Descrever processos internos da DRIG, de modo a desenvolver um sistema de controlo interno  Qualidade Preenchimento das grelhas de descrição dos processos identificados pelas diferentes unidades orgânicas Data de envio do email a solicitar o preenchimento Até 30-06-2017 Correio eletrónico DAT/ DSRH  DSRHD DSCPG OERAM DEPJ Enquadramento jurídico e tramitação legal do processo Data da informação 2 meses após a entrega da respectiva grelha  Informação DEPJ 



Elaboração e envio de fluxogramas e listas de verificação dos processos identificados às respetivas unidades orgânicas para validação Data do documento Até 30-09-2017 Fluxogramas DAT Divulgação interna/externa da descrição dos processos após aprovação do diretor regional Data das notas internas Até 31-10-2017 Notas internas DAT    OE IV – Aperfeiçoar os sistemas de informação, de avaliação do sistema educativo e de apoio à tomada de decisão no âmbito do sistema educativo regional  Objetivos Operacionais (OO) Tipo Atividades Indicador Meta Fonte de verificação UO envolvidas OO17 Promover o desenvolvimento de funcionalidades das aplicações informáticas de recursos humanos docentes de suporte à gestão Qualidade Submeter à entidade gestora da aplicação propostas de funcionalidades adicionais nas respetivas aplicações Nº de propostas 2 Correio eletrónico DSRHD/ DGD DAT Acompanhar a implementação das propostas que sejam implementadas Acompanhamento do projeto 90% de correção Relatórios das aplicações DSRHD/ DGD DAT OO18 Promover o desenvolvimento de funcionalidades das aplicações informáticas de recursos humanos não docentes de suporte à gestão Qualidade Submeter à entidade gestora da aplicação propostas de funcionalidades adicionais nas respetivas aplicações Nº de propostas 2 Correio eletrónico DSRH/ DGRH DAT Acompanhar a implementação das propostas que sejam implementadas Acompanhamento do projeto 90% de correção Relatórios das aplicações DSRH/ DGRH DAT OO19 Garantir a validade dos dados carregados na AGIR no suporte à gestão dos recursos humanos não docentes das escolas básicas do 2º e 3º ciclo e secundárias Eficácia Envio de ofício circular às escolas para efeitos de reporte de erros e actualização de dados disponibilizados na AGIR>Relatórios Data de envio do ofício-circular Até 10-09-2017 Ofício circular DAT/ DSRH DGRH  Carregamento, correção e atualização da informação recebida Percentagem de dados corrigidos/atualizados   Data da correcção 100%    Até 30-09-2017 AGIR  Listas de anomalias DSRH/ NRHSE NRHAE 



OO20 Aumentar e atualizar a informação disponível no cadastro dos trabalhadores não docentes dos estabelecimentos de educação e ensino privados constante da “AGIR” Qualidade Disponibilizar informação ao administrador da aplicação (PAGESP) sobre os dados de suporte necessários ao carregamento da informação respeitante à categoria dos trabalhadores Data do envio da informação Até 31-07-2017 Correio eletrónico DAT Remessa dos dados para carregamento em bulk para o administrador da aplicação Data do envio do ficheiro Até 31-08-2017 Correio eletrónico DAT Envio de ofício circular aos estabelecimentos privados para efeitos de reporte de erros e actualização de dados disponibilizados na AGIR>Relatórios Data do envio Até 10-09-2017 Ofício circular DAT/ DSRH DGRH Carregamento, correção e atualização da informação recebida Percentagem de dados corrigidos/atualizados   Data da correcção 100%    Até 30-09-2017 AGIR  Listas de anomalias DSRH/ NRHSE NRHAE 
OO21 Implementar um sistema estruturado de aferição da qualidade do Sistema Educativo Regional Qualidade 

Acompanhamento e eventual reformulação/reorientação do processo de autoavaliação dos estabelecimentos de infância e das escolas de 1º ciclo Nº equipas abrangidas  75% até  30-07-2017 Registos das presenças e síntese das reuniões DSCPG -GAOPSER Acompanhamento e eventual reformulação/reorientação do processo de autoavaliação das escolas de 2º, 3º ciclo e secundárias Nº de respostas concretizadas 75% até  30-07-2017 Registos das presenças e síntese das reuniões DSCPG -GAOPSER Produção e disponibilização de documentação e informação facilitadora da implementação do processo: - Inserção de documentos de suporte na plataforma do projeto; - Repostas às dúvidas e solicitações dos estabelecimentos Nº de documentos inseridos Disponibilização de pelo menos 10 documentos  Página eletrónica do projeto DSCPG -GAOPSER  Introdução de processos de melhoria através da implementação de ações de melhoria a construir e desenvolver pelas escolas Documentos produzidos pelas escolas 75% de todas as escolas preparem ações de melhoria até  30-12-2017 Documentos recebidos por mail DSCPG -GAOPSER Monitorização da satisfação evidenciada sobre a ação do GAOPSER no âmbito deste processo Questionário aplicado ao universo dos estabelecimentos 90% das escolas da RAM Respostas dos estabelecimentos ao questionário aplicado DSCPG -GAOPSER Informar a equipa de avaliação externa das escolas sobre o processo desenvolvido Data de conclusão do Até 3 meses após solicitação da Dossiê DSCPG -GAOPSER 



dossiê informação por parte dessa equipa OO22 Apoiar práticas de autoconhecimento para produção de melhoria na organização escolar Qualidade Organização de formação Data de conclusão da organização 2 semanas antes do início da formação  Data da abertura das inscrições DSCPG -GAOPSER/ DSF-DRE Disponibilização e acompanhamento de formação específica acerca da elaboração de planos de melhoria dirigida às áreas escolares Registo de presenças Após conclusão da formação  Registo de presenças ou registo de telefonemas   DSCPG -GAOPSER 
OO23 Aprofundar as potencialidades de trabalhos e estudos em desenvolvimento e desenvolver novos estudos, no âmbito do sistema educativo regional Eficiência 

Elaborar e apresentar propostas de referencial para levantamento dos Projetos Escolares Datas de disponibilização de informação Até 31-12-2017 Correio eletrónico OERAM Relatório de atualização de indicadores e análise sobre o percurso escolar dos alunos do 3º ciclo Data de disponibilização Até 31-05-2017 Correio eletrónico  OERAM Recolha e tratamento de informação e elaboração de documento preliminar com vista a desenvolver um estudo prospetivo da educação na RAM Data da disponibilização de resultados preliminares Até 30-11-2017 Correio eletrónico OERAM Projeto Educação para a Cidadania na RAM:     - Relatório com a análise descritiva      - Relatório Final do estudo Data de apresentação Até 15-07-2017  Até 31-12-2017  Correio eletrónico OERAM Relatório com análise comparada das classificações internas e classificações de exames Data da disponibilização de resultados Até 31-06-2017  Correio eletrónico OERAM Parecer sobre análise das mobilidades do pessoal docente Data da disponibilização de resultados Até 31-12-2017 Correio eletrónico OERAM Elaboração de candidatura à FCT do Projeto baseado no ECRAM, sobre a Educação para a cidadania: Educação para a Cidadania no sec. XXI- um desafio democrático Data de apresentação Até 31-05-2017  Correio eletrónico OERAM OO24 Consolidar e aprofundar mecanismos de cooperação/colaboração ao nível das diferentes estruturas da SRE e Qualid ade Colaborar com as estruturas do GR e organismos externos no tratamento e disponibilização de informação N.º de colaborações 2 Correio eletrónico OERAM 



com organismos externos, no âmbito da recolha, tratamento e análise de informação de suporte às políticas educativas Apresentar propostas de melhoria dos sistemas de informação que suportam a produção das estatísticas oficiais. N.º de propostas 2 Correio eletrónico OERAM    OE V – Melhorar a qualidade de informação disponibilizada e a produção do conhecimento sobre o sistema educativo regional  Objetivos Operacionais (OO) Tipo Atividades Indicador Meta Fonte de verificação UO envolvidas O25 Aperfeiçoar o desenvolvimento das operações estatísticas no âmbito do sistema educativo regional, assegurando o cumprimento dos princípios e critérios de qualidade que enformam as estatísticas oficiais Qualidade Desenvolver mecanismos que permitam a antecipação do envio dos ficheiros de dados à DGEEC, no âmbito da produção das Estatísticas da Educação 2015-2016 Data de disponibilização do ficheiro geral 10 dias após a receção do pedido da DGEEC Correio eletrónico OERAM Antecipar a disponibilização interna de resultados das Estatísticas Gerais da Educação (dados provisórios) 2017-2018 Data de disponibilização interna de resultados 15-12-2017 Correio eletrónico OERAM Realização do Inquérito aos alunos com Necessidades Educativas Especiais Data da disponibilização de resultados  31-10-2017  Correio eletrónico OERAM Melhorar a qualidade das séries de estatísticas de educação regionais com base em estatísticas atualizadas Data de atualização No prazo estabelecido pela DREM Correio eletrónico  OERAM Disponibilização de Indicadores estatísticos da educação na RAM na página eletrónica Data de disponibilização 30-06-2017 Página eletrónica  OERAM OO26 Dinamizar eventos e conceber meios diversos de disseminação de informação com vista ao conhecimento, esclarecimento e sensibilização da comunidade educativa, em domínios estratégicos para o sistema educativo. Eficácia Elaboração de relatórios/ publicações sobre as Estatísticas Gerais da Educação, cidadania, NEE, etc… Relatórios 9 Relatórios OERAM Elaboração de Folhetos/ brochuras que revistam interesse na área da educação Folhetos 3  Folhetos OERAM Utilização de novos meios de disponibilização da informação (infografias, novas ferramentas informáticas) Produtos disponibilizados 6 Infografia OERAM Promoção ou colaboração na realização de workshops/ seminários/ debates em domínios da cidadania, literacia estatística Eventos 2  Calendário de eventos OERAM 



Promoção ou colaboração na realização de iniciativas, ações que visem promover a literacia estatística e a educação para a cidadania   Iniciativas    4  Correio eletrónico OERAM OO27 Estabelecer contatos para ampliar e diversificar a cooperação entre o OERAM e outras instituições e assegurar a execução e o acompanhamento das cooperações existentes, com vista ao desenvolvimento da investigação e à promoção do conhecimento. Eficiência Acompanhamento dos Protocolos existentes e dinamização de contactos de modo a ampliar e diversificar a cooperação entre o OERAM e outras instituições. Contactos/ reuniões 3  Correio eletrónico OERAM Melhorar a plataforma de apoio aos investigadores Produto                1  Página Web OERAM Candidatar o Projeto EduCitizen.pt à FCT em parceria com o CeiED, da Universidade Lusófona e o IE-UL Produto 1 Correio eletrónico OERAM 
OO28 Promover e supervisionar o processo de construção da nova Página eletrónica da Direção Regional no âmbito do portal do governo, em articulação com o PAGESP e GIIP, a publicar até ao final do ano escolar Qualidade Realização de reuniões preparatórias com o GIIP e com a equipa do PAGESP Data 30-11-2016 Correio eletrónico DAT/ OERAM PAGESP-DRIG Elaboração e entrega do ficheiro com o mapeamento do novo Página eletrónica nos moldes a definir pelo PAGESP Data 31-1-2017 Correio eletrónico DAT/ DEPJ DSRH DSRHD DSCPG OERAM  PAGESP-DRIG Formação para os trabalhadores designados pelas Direções de Serviços para carregar a informação no gestor de conteúdos do Página eletrónica Data 30-04-2017 Correio eletrónico PAGESP-DRIG Carregamento da informação actualmente disponível no Página eletrónica no novo Página eletrónica, até 5 meses após a disponibilização da nova estrutura do Página eletrónica pela equipa do PAGESP Data No prazo de 5 meses após a disponibilização da nova estrutura pelo PAGESP Página eletrónica DAT/ DEPJ DSRH DSRHD DSCPG OERAM  PAGESP-DRIG 



Realização de testes da operacionalidade e validação da informação constante do novo Página eletrónica  Data No prazo de 15 dias após o términus do carregamento da informação Página eletrónica DAT/ DEPJ DSRH DSRHD DSCPG OERAM  PAGESP-DRIG Elaboração de proposta de publicação do novo Página eletrónica a submeter ao diretor regional Data No prazo de 15 dias após a conclusão dos testes Correio eletrónico DAT/ PAGESP-DRIG Publicação do Página eletrónica Data No prazo de 5 dias após a aprovação do relatório pelo diretor regional Página eletrónica DAT/ PAGESP-DRIG    MEIOS DISPONÍVEIS RECURSOS HUMANOS Dirigentes Técnico Superior Assistente Técnico Assistente Operacional Carreiras e Categorias subsistentes Docentes Total Nº de trabalhadores 10 17 32 8 19 6 92    MEIOS DISPONÍVEIS2 RECURSOS FINANCEIROS Despesas com pessoal   94.435.656,83 € Outras despesas 253.395,00 € Total 94.689.051,83 €                                                   2 A proposta de orçamento inclui as despesas com recursos humanos docentes e não docentes das EB1/PE, estabelecimentos de infância e delegações escolares. 
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