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Resumo 

 

Este documento tem como objectivo descrever o trabalho de Projecto intitulado “Desenvolvimento 
do módulo de Gestão de Trabalho Temporário”, do Mestrado em Engenharia Informática e 
Computação da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, que teve lugar na Indra Sistemas 
Portugal S.A., mais concretamente no departamento de Recursos Humanos do GIAF. 

A elaboração deste trabalho decorreu de Fevereiro a Julho de 2008 e teve como principais fases: 
identificar os objectivos do projecto, detalhar o plano de trabalho, realizar reuniões de levantamento 
internas para definição concreta de objectivos a atingir, sistematizar requisitos relacionados com os 
processos de gestão de trabalho temporário, analisar adaptações a realizar no sistema base para 
incorporar as novas funcionalidades, realizar desenho conceptual e especificação dos 
desenvolvimentos a implementar, desenvolver/implementar novas funcionalidades com base na 
especificação realizada, definir e realizar testes, elaborar documentação.  

O objectivo do trabalho prendeu-se com o desenvolvimento de um sistema que permite a gestão de 
todos os processos relacionados com a gestão de trabalho temporário. Este módulo foi desenvolvido 
em dois ambientes distintos, o ERP (Enterprise Resource Planning) GIAF (Gestão Integrada 
Administrativa e Financeira), uma aplicação do tipo cliente/servidor, totalmente desenvolvido através 
de ferramentas Oracle (Forms Builder e Reports Builder), utilizando uma base de dados Oracle, e o 
myGIAF, uma aplicação web que serve de Employee/manager Self-Service, que utiliza a mesma base 
de dados do GIAF, implementado com as tecnologias Java e JSP, ambas proprietárias da Indra. 

Para o desenvolvimento do Sistema de Gestão de Trabalho Temporário (SGTT), optou-se por 
começar com a implementação de um módulo de Recrutamento e Selecção, para assim ser possível o 
acompanhamento do trabalhador em regime temporário desde a sua candidatura ao cargo, até ser 
colaborador da empresa, através da elaboração do contrato de trabalho temporário, e ainda a gestão da 
sua carreira. 

Conclui-se então que todas as fases do projecto foram ultrapassadas com sucesso, o produto foi 
testado internamente, pelo que se pode classificar como funcional, o trabalho desenvolvido encontra-
se perfeitamente documentado, tornando o desenvolvimento de novas funcionalidades mais facilitado. 
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Abstract 

The main goal of this document is to describe the work of the Project entitled “Development of a 
Temporary Work Management module”, of the Integrated Master in Informatics Engineering and 
Computation of the Engineering Faculty of the University of Porto held in Indra Sistemas Portugal 
S.A., more specifically in the department of Human Resources of GIAF. 

The elaboration off this work occurred from February to July 2008 and had as main phases: 
identify the objectives of the project, detailing the work plan, doing internal meetings to define 
concrete goals to be achieved, systematize requirements related to the management processes of 
Temporary Work, consider adjustments to be carried in the base system to incorporate the new 
features, perform conceptual design and specification of the developments to implement, develop / 
implement new features based on the specification held, defining and testing (unit and integration), 
prepare documentation. 

The aim of the work was to develop a system that allows the management of all processes related 
to the management of temporary work. This module was developed in two different environments, the 
ERP (Enterprise Resource Planning) GIAF (Integrated Management Administrative and Financial), an 
application of the type client / server, fully developed by Oracle tools (Forms Builder and Builder 
Reports), using a base Oracle database, and myGIAF, a web application that serves as the Employee / 
manager Self-Service, which uses the same database of the GIAF, implemented with the Java and JSP 
technologies, both owners of Indra. 

For the development of Management System Temporary Work (SGTT) it was decided to start with 
the implementation of a module of recruitment and selection, so be possible to monitor the worker in 
temporary scheme since its candidature to the job, until employee of the company, by creating the 
temporary work contract, and the management of his career. 

All the phases of the project were successfully overcome, the product has been tested internally, we 
can classify it as functional. The work done is perfectly documented, making the development of new 
features easier. 
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Capítulo 1Capítulo 1Capítulo 1Capítulo 1    

Introdução 

Neste capítulo será apresentado o enquadramento e a motivação do projecto, É ainda feita uma breve 
descrição do projecto, o planeamento elaborado e ainda uma introdução sobre cada um dos capítulos 
que compõem o documento. 

1.1 Contexto/Enquadramento 

Serve o presente relatório para documentar todo o trabalho desenvolvido pelo aluno finalista da 
FEUP, Filipe José da Silva Garcês, no âmbito do Mestrado Integrado em Engenharia Informática e 
Computação (MIEIC), realizado na Indra Sistemas de Portugal S.A., nas instalações do Porto, entre 
Fevereiro e Julho de 2008. 

Este projecto teve como grande objectivo o de inserir o aluno finalista num projecto em ambiente 
empresarial, proporcionando a integração na vida profissional durante a elaboração do projecto, 
permitindo passar por todas as fases deste, análise, desenho, concepção e teste, com grande autonomia. 

1.2 Instituição de Estágio 

O projecto foi realizado na Indra Sistemas de Portugal S.A., uma sucursal da Indra, uma das 10 
maiores empresas europeias na área das TI (Tecnologias de Informação). O seu logótipo é apresentado 
na Figura 1 [IND08]. 
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Figura 1: Logótipo da Indra 

O modelo de negócio apresentado pela Indra fornece soluções e serviços avançados em TI, graças à 
sua capacidade de combinar o máximo conhecimento do negócio do cliente com a utilização da 
tecnologia de última geração, serviços de outsourcing e gestão de aplicações. 

O principal objectivo da Indra em Portugal é posicionar-se entre as 5 empresas mais importantes do 
sector das TI, tendo para isso formado parcerias, através de acordos globais com a SAP, a Microsoft, a 
Sun e a Oracle. 

A INDRA tem a sua actividade claramente orientada para a área de negócio do cliente, 
nomeadamente para as Telecomunicações, Banca e Seguros, Energia e Utilities, Indústria e Comércio, 
Administração Pública e Tráfego e Transportes. 

1.3 Departamento GIAF na Indra 

Este é o departamento onde foi realizado o projecto, a solução desenvolvida neste departamento é o 
ERP (Enterprise Resource Planning), GIAF (Gestão Integrada Administrativa e Financeira). O seu 
logótipo é apresentado na Figura 2. 

 

Figura 2: Logótipo do GIAF 

O GIAF foi criado, e é desenvolvido exclusivamente pela INDRA. É já uma aplicação bastante 
implantada no mercado nacional. Este ERP apresenta-se como uma oferta direccionada para o 
segmento médio/alto do mercado Português. Foi sendo construído à medida que se desenvolviam 
projectos nos clientes, e assim, as necessidades que surgiam eram a base para o desenvolvimento de 
novas funcionalidades. 

O GIAF é uma ferramenta stand-alone totalmente desenvolvida em Oracle Forms e Oracle Reports, 
que, enquanto ERP, permite a qualquer empresa ou instituição o controlo e gestão da sua informação. 
É formado por um conjunto de módulos integrados, mas distintos a nível da sua operacionalidade e 
estabilidade. A evolução do produto acompanhou a evolução das tecnologias de informação, no geral. 
No entanto esta evolução incidiu sobretudo na forma de apresentação. Inicialmente, o GIAF foi 
desenvolvido em Oracle Forms 3, mas foi evoluindo para a utilização da tecnologia gráfica. 
Actualmente, está também disponível uma versão web. 
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Tal como ilustrado na Figura 3, a equipa responsável pelo desenvolvimento deste ERP encontra-se 
dividida em 3 áreas principais: Financeira, Recursos Humanos e Logística, sendo que o GIAF engloba 
portanto todas estas áreas e ainda a área Administrativa. As áreas com as quais o projecto interage 
encontram-se assinaladas a vermelho. 

 

Figura 3: Áreas de Desenvolvimento do ERP GIAF 

É ainda desenvolvido concorrentemente o myGIAF, que tem como principal objectivo 
disponibilizar aos funcionários de uma empresa uma gama de serviços de forma rápida e fácil, que não 
a totalidade das funcionalidades do GIAF, funcionando assim como um Employee e Manager Self-
Service. 

1.4 Descrição do projecto 

Este projecto tem como objectivo o de dotar o ERP GIAF e myGIAF na gestão de trabalho 
temporário. Esta implementação tem duas grandes fases: 

• Selecção e Recrutamento: Este módulo será maioritariamente implementado no GIAF, aqui 
poderão ser inseridas as propostas de trabalho, os candidatos a essas mesmas propostas, e gerir as 
candidaturas efectuadas por cada candidato a cada proposta. Da gestão de candidaturas faz parte a 
elaboração de testes de vários tipos ou mesmo entrevistas. 

As restantes funcionalidade deste módulo serão implementadas no myGIAF, como se trata de 
uma aplicação web, tem como principal objectivo o de possibilitar a qualquer candidato, em 
qualquer sítio, a candidatura às várias propostas de trabalho existentes. 

• Gestão de Contratos de Trabalho Temporário. Neste módulo serão geridos os colaboradores com 
contrato de trabalho temporário e os clientes através do contrato de utilização de trabalho 
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temporário, tendo em conta todas as especificidades que estes contratos possuem. Será também 
maioritariamente implementado no GIAF, irá ser feita uma integração a este nível visto ser aqui 
onde são processados os vencimentos de colaboradores não temporários. 

O fluxo de processos do modelo de negócio pode ser visualizado na Figura 4. 

 

Figura 4: Diagrama de fluxo de processos do modelo de negócio 

1.5 Planeamento 

No início do projecto, foi elaborado um planeamento detalhado, abrangendo todas as fases 
estipuladas na proposta de estágio e tendo em conta a metodologia para desenvolvimento de software 
na Indra.  

As principais fases foram (pela ordem apresentada): 

• Preparação: nesta fase foi definido o âmbito do projecto e delineado o planeamento de uma forma 
superficial; 

• Análise: aqui foi feito um levantamento e análise inicial de requisitos e posteriormente a 
documentação destes; 

• Desenho: foi elaborada uma análise das tecnologias utilizadas no âmbito do projecto, foi feito uma 
primeira aproximação ao modelo da base e ao desenho da aplicação; 

• Desenvolvimento e testes: foi desenvolvido o sistema em ambos os ambientes previstos, foram 
realizados testes e produzido o manual do utilizador no final. 

Este planeamento foi sofrendo algumas pequenas alterações, a versão final deste planeamento 
encontra-se no Anexo A. 
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1.6 Resultados obtidos 

No final do projecto, foram tiradas algumas conclusões importantes, tanto ao nível dos 
desenvolvimentos produzidos, bem como da percepção real do desenvolvimento de projectos no 
mercado de trabalho. 

O módulo de Recrutamento e Selecção implementado no GIAF e myGIAF encontra-se funcional. 
No final da implementação do módulo foi produzido o Manual do Utilizador. Este encontra-se 
disponível no Anexo C. 

Quanto à gestão de Contratos de Trabalho Temporário foi já elaborada uma análise aprofundada do 
tema, estando já contida no Relatório de Especificação de Requisitos (parte deste documento encontra-
se no Anexo B), não tendo sido implementado apenas por uma questão de tempo, como já tinha sido 
previsto aquando do planeamento inicial. 

Durante o período do projecto de estágio foi possível atravessar todas as fases de um projecto em 
ambiente empresarial, o que veio trazer ao aluno finalista um maior à vontade para abraçar uma 
carreira profissional com ambição. 

 

1.7 Organização e Temas Abordados no Presente Relatório 

Este documento encontra-se dividido em 6 capítulos, esta estruturação do documento serve apenas 
para a sua melhor compreensão. No entanto, todos os capítulos estão ligados logicamente através de 
um fio condutor de ideias. 

No primeiro capítulo é possível ter uma perspectiva geral do projecto, desde a sua fase inicial, 
passando pela concepção, até à conclusão. É apresentada uma breve contextualização, a instituição de 
realização de estágio, bem como o departamento dentro desta, uma descrição geral do projecto, o 
planeamento e finalmente o balanço dos resultados obtidos ao longo do Projecto. 

No segundo capítulo está descrito o domínio da aplicação, tanto no âmbito do recrutamento e 
selecção, como do trabalho temporário. Relativamente ao módulo de Recrutamento e Selecção serão 
descritos os seus processos associados e analisada a sua aplicação nas empresas, serão ainda 
apresentados alguns produtos existentes no mercado. Quanto ao trabalho temporário, é feita uma 
análise aprofundada das especificações deste tipo de trabalho, tendo por base a legislação aplicável, 
serão também analisados alguns produtos neste âmbito. 

No terceiro capítulo será feita uma descrição geral da solução desenvolvida, serão apresentados 
quais os métodos utilizados no processo de engenharia de requisitos, uma descrição pormenorizada 
dos requisitos do sistema, funcionais, de hardware e não funcionais. 

O quarto capítulo apresenta o desenho da solução proposta para o sistema, evidenciando para tal a 
composição deste, quanto às aplicações que o constituem, as tecnologias utilizadas, o modelo de dados 
e as plataformas de desenvolvimento utilizadas. 

No quinto capítulo serão apresentados os detalhes mais relevantes da implementação feita até ao 
momento, no ambiente GIAF myGIAF, para tal recorreu-se a alguns prints da aplicação em ambos os 
ambientes. 
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No sexto e último capítulo serão apresentadas as conclusões obtidas no final do Projecto, ao nível 
do produto desenvolvido e da integração do aluno finalista na vida profissional. Serão também 
analisadas as perspectivas da elaboração de novas funcionalidades no sistema futuramente. 



 

10 

Capítulo Capítulo Capítulo Capítulo 2222    

 

2 Revisão do domínio de aplicação 

Neste capítulo será descrito o âmbito em que o Projecto se insere, o recrutamento e selecção e o 
trabalho temporário. Serão apresentadas algumas soluções idênticas existentes no mercado 
actualmente, analisando as suas vantagens e desvantagens. 

2.1 Domínio da aplicação 

De seguida serão apresentadas as considerações mais importantes do domínio da aplicação, quer no 
Recrutamento e Selecção, quer no Trabalho Temporário, será também analisado para ambos os 
domínios a necessidade de sistemas informáticos nesse âmbito. 

2.1.1 Recrutamento e selecção 

Introdução 

O recrutamento consiste na constituição de um grupo de pessoas que estão interessadas num 
determinado trabalho e que mostram potencial para desempenhar tal função. Associado ao 
recrutamento estão processos como, prospecção do mercado de trabalho, anúncios, consulta de escolas 
ou centros de emprego e organização de fichas de candidaturas espontâneas. São estas as formas de 
encontrar uma listagem de pessoas cujas características gerais fazem pressupor que interessam à 
empresa. A utilização dos meios de recrutamento em Portugal, por empresa, pode ser visto de seguida 
na Figura 5. 
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Figura 5: Meios de recrutamento [Bot04] 

A selecção é o passo seguinte ao recrutamento, e consiste na elaboração de uma análise 
pormenorizada e aprofundada de cada um dos indivíduos recrutados, para, de entre estes encontrar os 
que mais convêm à empresa, dependendo do número de colaboradores necessários. Os principais 
processos de selecção utilizados pelas empresas em Portugal podem ser vistos de seguida, na Figura 6. 
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Figura 6: Processos de selecção [Bot04] 

Estas duas actividades são então independentes uma da outra, mas devem ser articuladas pela 
mesma pessoa ou organismo, e elaboradas pela ordem apresentada. 

 

Processos associados 

O processo de recrutamento e selecção possuiu então as duas etapas analisadas anteriormente, estas 
podem ainda ser decompostas em vários processos.  

Inicialmente, ainda antes da fase de recrutamento, é feita uma identificação das necessidades da 
empresa e a definição de quais as competências e qualificações necessárias para o desempenho do 
cargo. De seguida é então feito o recrutamento através dos vários meios.  

Quando existe já um conjunto suficiente de candidatos interessados, procede-se à selecção. Em 
geral, inicialmente é elaborada uma selecção prévia, em que são excluídos os candidatos que não se 
adequam minimamente aos critérios que a empresa exige, desta forma evita-se custos desnecessários, 
de seguida, os candidatos que passaram, efectuam vários testes, até à entrevista final, caso sejam 
seleccionados, são admitidos e integrados na empresa, caso contrário, podem voltar a ser analisados 
em outros processos de selecção. O diagrama de sequência do recrutamento e selecção encontra-se de 
seguida, na Figura 7.  
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Figura 7: Diagrama de sequência do Recrutamento e Selecção 

Sistemas de recrutamento e selecção 

Como já vimos anteriormente, o recrutamento e selecção é um processo complexo, que envolve 
uma série de processos. Associado ao recrutamento existem assim alguns problemas que se podem 
resolver recorrendo aos sistemas de informação, os principais problemas encontrados em soluções 
manuais são: 

• A elevada quantidade de documentos recebidos (principalmente currículos), e a dispersão da 
informação gera dificuldades de sistematização e organização; 

• É necessário despender muito tempo em tarefas rotineiras até encontrar o perfil de candidato 
pretendido; 

• Não há um sistema que integre toda a informação num repositório único para facilitar a sua 
consulta e análise. 
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A utilização de sistemas de informação em todo o processo de recrutamento e selecção permite 
então: 

• Evita as situações de perda de informação, já que os documentos em circulação, vindos de 
diversos meios (correio, e-mail, site, fax) e muitas vezes amontoados em formato papel, se 
organizam num sistema integrado; 

• Melhora a produtividade através da velocidade das pesquisas e da redução do tempo 
dispendido na introdução de dados e outras tarefas rotineiras; 

• Reduz a duração dos processos de selecção e recrutamento e os custos associados. 

 

eRecruitment 

O eRecruitment ou recrutamento online, são designações que representam uma das mais actuais, 
úteis e dinâmicas aplicações das tecnologias de informação no domínio da gestão das pessoas. 

As novas tecnologias de informação e comunicação, nomeadamente através da utilização das 
plataformas disponibilizadas pela Internet, têm vindo a gerar inúmeras e diversificadas mudanças na 
vida das pessoas e das organizações. Como área específica das práticas de gestão de recursos 
humanos, também o recrutamento, as suas metodologias e técnicas têm vindo a beneficiar de novas 
funcionalidades e serviços veiculados pelas tecnologias de informação. 

Cada vez mais, as pessoas procuram trabalho através da grande rede mundial. Todos os estudos 
recentes indicam que as pessoas recorrem cada vez mais à Internet para procurarem novas 
oportunidades profissionais, para além dos jornais que continuam a manter o domínio neste sector.  

A utilização de serviços de recrutamento online justifica as suas inegáveis vantagens para 
organizações empregadoras e candidatos.  

Duas das principais vantagens para as empresas, associadas ao eRecruitment, estão directamente 
relacionadas com a possibilidade de estas poderem ter, ao seu dispor, um universo de candidatos 
consideravelmente maior que aquele ao qual poderiam aceder através das metodologias tradicionais de 
captação, bem como com a possível celeridade dos processos de recrutamento, associada à potencial 
automatização das suas fases.  

 

2.1.2 Trabalho Temporário 

Introdução 

O trabalho temporário é definido pela OCDE como “a situação em que uma empresa cede a título 
oneroso e por tempo limitado a outra empresa a disponibilidade da força de trabalho de certo 

número de trabalhadores que ficam funcionalmente integrados na empresa utilizadora”. (in Pereira, 
1988). Consiste portanto, na cedência de colaboradores da Empresa de Trabalho Temporário (ETT) 
para utilização de terceiros, Empresas Utilizadoras de Trabalho Temporário (EUTT), por um período 
de tempo definido. O conceito de trabalho temporário caracteriza-se por uma relação triangular, que 
pode ser vista na Figura 8. 
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Figura 8: Relação entre entidades do trabalho temporário 

Inicialmente, a Empresa de Trabalho Temporário recruta, paga ao trabalhador, encarrega-se do 
seguro contra acidentes e assume o pagamento dos encargos adicionais. Então, a empresa utilizadora 
dirige a actividade, exerce a autoridade, estabelece os horários, a quantidade e as condições de 
trabalho, podendo fazer o controlo de qualidade. [SC01] 

Um contrato de trabalho temporário (CTT) só pode existir ao abrigo de um Contrato de Utilização 
de Trabalho Temporário (CUTT).  

O CUTT é o contrato celebrado entre a empresa prestadora de trabalho temporário e o Cliente. 

O CTT será o contrato celebrado entre a empresa prestadora de trabalho temporário e o 
colaborador. 

Esta estrutura é obrigatória porque é necessário um alvará de licença para o exercício da actividade 
de trabalho temporário. Assim tem de existir, entre o cliente e o colaborador, uma empresa que preste 
este serviço. 

 

CUTT 

Admissibilidade legal: 

Um CUTT só pode ser celebrado para os casos descritos nas alíneas do artigo 18º da lei do trabalho 
temporário (motivos justificativos). 

Depois de escolhida a alínea, deverá ser dada uma indicação fundamentada dos motivos de recurso 
ao trabalho temporário por parte do cliente (utilizador). 

Um CUTT pode ser a termo certo ou incerto. Quando o termo é certo,   pode ser renovável. 



 

16 

Cada motivo justificativo tem uma duração máxima prevista para o CUTT, logo quando o termo é 
incerto o contrato terá de ter a duração do motivo justificativo. 

Quando o termo é certo, a data de fim não pode ser superior ao limite definido pela alínea, e o 
contrato pode ser renovado até atingir esse mesmo limite. 

  

CTT 

Todos os CTT têm a mesma admissibilidade legal do CUTT a que estão associados.  

O termo e as datas dos CTT podem mudar, mas têm de ser sempre limitadas pelas datas definidas 
no CUTT [DPR07]. 

 

Vantagens para as Empresas Utilizadoras de Trabalho Temporário 

• Flexibilização dos recursos humanos contratados, permitindo adoptar o número de trabalhadores à 
duração e ao volume de trabalho a realizar, ou seja, transformando custos fixos em custos 
variáveis em função das necessidades dos clientes; 

• Eliminação de custos de recrutamento e selecção e da carga administrativa inerente (elaboração de 
contratos de trabalho, processos e pagamento de retribuições, pagamentos à Segurança Social e 
Finanças e demais obrigações associadas à contratação); 

• Alargamento do período experimental; 

• Substituição de colaboradores sempre que necessário; 

• Redução do Head-Count; 

• Eliminação do risco de extinção do posto de trabalho ou de esgotamento do número legal de 
renovações; 

• Melhor gestão de recursos para actividades de natureza sazonal, tarefas temporárias, projectos de 
curta duração e substituição de trabalhadores por baixa ou férias. 

 

Vantagens para o Trabalhador Temporário 

• Rápida inserção no mercado de trabalho; 

• Flexibilidade contratual; 

• Possibilidade de desenvolver competências e fazer currículo em pequenas, médias e grandes 
empresas; 

• Beneficiar de acessoria jurídica; 

• Facilidade/Flexibilidade em estar em contacto com vários core business; 

• Garantia de que todos os seus direitos como trabalhador (Seg. Social, Seg. Acidentes de Trabalho, 
pagamento integral da retribuição laboral) são feitos com base num contrato de trabalho. 

Por estas razões o trabalho temporário tem aumentado, empregando apenas em Portugal cerca de 
80 000 trabalhadores, assim o número de empresas de trabalho temporário tem também aumentado, 
existindo em Portugal à volta de 360 empresas, em que 63% do mercado está concentrado nas 6 mais 
importantes, como pode ser visto na Figura 9. 
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Figura 9: Mercado de Trabalho Temporário em Portugal 

 

Sistemas de trabalho temporário 

O recurso a sistemas de informação na gestão do trabalho temporário pode trazer inúmeras 
vantagens, das quais se destacam: 

• Possibilidade de fazer uma selecção de recursos humanos que correspondem ao perfil exigido pela 
empresa utilizadora com grande rapidez; 

• Registo de folhas de horas online; 

• Integração com o processamento de vencimentos / facturação. 

2.2 Soluções existentes 

De seguida serão apresentadas as soluções mais importantes na área do recrutamento e selecção e 
ainda do trabalho temporário.  

2.2.1 Selecção e recrutamento 

META4 – PEOPLENET 

Esta solução foi analisada em pormenor, tendo sido mesmo possível trabalhar com a aplicação, 
alguma da informação foi retirada da ajuda desta aplicação [PPN08].   

O PEOPLENET, produto da META4, é direccionado apenas para a gestão de recursos humanos e 
possui 5 módulos principais, são eles: 

• Salários; 

• Avaliação; 

• Compensação salarial; 

• Planos de carreira; 
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• Formação. 

 

O PEOPLENET possui ainda duas soluções Self Service baseadas na Web: Self Service do 
Empregado (ESS) e do Manager (MSS). 

O módulo que iremos analisar, que foi o mais estudado no âmbito do projecto, mais concretamente 
na fase de identificação de requisitos do processo de engenharia de requisitos, é o módulo de Selecção. 

Este módulo tem como objectivo o de gerir todos os processos relacionados com o recrutamento e 
selecção de uma empresa. Está dividido em três grandes grupos funcionais: 

• Processos de selecção 

• Candidatos 

• Eventos de selecção 

De seguida serão descritos estes três grandes grupos funcionais: 

Processos de selecção 

Nesta opção é possível gerir toda a informação, desde a abertura, acompanhamento e encerramento 
de um processo de selecção. O processo de selecção é uma actividade de escolha, decisão e 
classificação, consiste em escolher de entre os candidatos recrutados aqueles que têm mais 
probabilidades de se ajustarem ao posto vago e de manterem ou aumentarem a eficácia e o 
desempenho da tarefa. São possíveis as seguintes tarefas: 

Gerir pedidos do MSS (Manager Self Service): este formulário permite gerir os pedidos de vagas 

apresentados pelos responsáveis de unidades organizativas através do MSS, bem como transferi-los 
para serem incluídos num processo de selecção já existente ou num processo novo, especialmente 
criado nesse âmbito. 

Gerir processos de selecção: Um processo de selecção é uma iniciativa do Departamento de 
Selecção da organização para gerir uma procura de pessoal destinada a preencher vagas objectivo 
desta opção é:  

• Criar processos de selecção,  

• Definir e atribuir os postos vagos que pretende preencher, 

• Gerir toda a informação associada ao processo de selecção. 

Definir candidatos: Neste formulário, através do separador principal Candidato em processo 
Selecção pode associar candidatos a processos de selecção abertos, consultar e gerir o estado dos 
candidatos associados a um processo de selecção.  

Gerir documentos de selecção: Este formulário permite gerir os documentos internos entregues 
pelo candidato ou pelo próprio Departamento de Selecção. Também permite associar os diferentes 
tipos de documentos a um processo de selecção. 

Visão geral do processo de selecção: Este formulário permite obter uma perspectiva geral de um 
processo de selecção para que possa consultar toda a informação relacionada com o referido processo. 

Gerir pedidos ao processo: Este formulário permite gerir os pedidos de emprego recebidos através 
da ferramenta Bolsa de trabalho. Esta ferramenta reencaminha os currículos recebidos do exterior 
através da Internet e converte-os para pedidos de candidatos a processos de selecção. Esta opção 
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permite filtrar os pedidos de um determinado processo, rever os dados e transferir estes pedidos para 
inclusão num processo de selecção, ou recusá-los caso não sejam considerados adequados. 

Candidatos 

Esta opção permite gerir o conjunto de dados associados à admissão e acompanhamento de um 
candidato. O processo de recrutamento de candidatos tem como objectivo atrair candidatos 
potencialmente qualificados e aptos para ocuparem postos na empresa. Antecede a selecção e 
condiciona-a, dado que determina a qualidade e a quantidade de candidatos disponíveis. 

Este processo tem início na informação proveniente das áreas da organização relativa às 
necessidades presentes e futuras e prossegue com a investigação e intervenção nas fontes aptas a 
proporcionar um número suficiente de candidatos. 

O módulo Selecção descreve o candidato quanto à sua origem, a partir do mesmo  recupera e gere a 
informação disponível na base de candidatos. 

Os candidatos participantes num processo de selecção podem ser de dois tipos: 

• Candidatos externos: pessoas que nunca prestaram serviços na empresa; 

• Candidatos internos: RH da própria organização que optam pelo posto livre devido à 
mobilidade interna.  

Admissão manual: Este formulário permite inscrever pessoas como candidatos. Os candidatos na 
aplicação são igualmente apreciados por pessoas e RH. Desta forma, ao inscrever um candidato, 
também o inscreve como RH e pessoa. 

Admissão através do ESS (Employee Self Service): Este formulário permite inscrever candidatos 
num processo de selecção para empregados que o tenham solicitado através do ESS. 

Também permite filtrar os pedidos de processos específicos, rever os dados e transferir estes 
pedidos para incluí-los num processo de selecção, ou rejeitá-los caso não sejam considerados 
adequados. 

Admissão através da Internet: Este formulário permite inscrever como candidatos ou como 
candidatos a processo de selecção as pessoas que o tenham solicitado através da Internet. 

A opção Admissão através da Internet permite filtrar os pedidos de um processo, rever os dados e 
transferir estes pedidos como candidato o como candidato num processo de selecção, ou rejeitá-los 
caso não sejam considerados adequados. 

Gerir informação do candidato: Neste formulário, através do seu separador principal Candidato, 
pode administrar e manter várias informações sobre o candidato. 

Atribuição de processo de selecção: Este formulário permite associar, gerir e consultar os processos 
de selecção em que um candidato possa estar envolvido. 

Pode associar o mesmo candidato a tantos processos de selecção, quantos seja necessário. 

O formulário principal Candidato em processo selecção permite associar um candidato a um 
processo de selecção aberto. 

Gerir pedidos do candidato: Este formulário permite gerir os pedidos de candidatos recebidos 
através da ferramenta Bolsa de trabalho. Esta ferramenta reencaminha os currículos recebidos do 
exterior através da Internet e converte-os para pedidos de candidatos a processos de selecção. Este 
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formulário permite rever os seus dados e transferir estes pedidos para inclusão num processo de 
selecção, ou ainda rejeitá-los caso não sejam considerados adequados. 

Actualização de tabelas de Internet: Este formulário permite realizar dois processos relacionados 
com a actualização de dados das tabelas de Internet. Permite apagar determinados utilizadores da bolsa 
de trabalho; e permite transferir os dados das tabelas auxiliares definidos em Windows para o 
ambiente da bolsa de trabalho. 

Eventos de selecção 

Utilize esta opção para gerir as tarefas associadas aos eventos de selecção. Os eventos de selecção 
são as provas de selecção, as entrevistas e as ofertas. Também dispõe de uma opção que permite 
alterar o estado do candidato num processo. 

As respectivas opções permitem: 

Seleccionar próximo estado: Este formulário permite modificar o estado de um candidato num 
processo de selecção. 

Os candidatos passam por diversos estados ao longo de um processo de selecção. Os estados 
podem ser os seguintes: Em espera, Rejeitado em processo, Pendente de prova, Fechado em processo, 
Pendente do resultado de prova, Pendente de entrevista, Pendente de resultado de entrevista, Pendente 
de oferta, Pendente de resposta de oferta e Pendente de admissão. 

Provas: Utilize esta opção para definir e gerir os tipos de provas de conhecimentos ou aptidões que 
os candidatos devem realizar nos processos de selecção. 

Estas provas são consideradas instrumentos objectivos e normalizados sobre esquemas de 
comportamento. São muito úteis nos processos de selecção, dado que correspondem a técnicas muito 
precisas para avaliações e objectivos. 

Entrevistas: Utilize esta opção para recolher e gerir toda a informação relativa às entrevistas de um 
processo de selecção. 

A entrevista é a técnica preferencial de selecção de pessoal. Coloca o candidato em contacto com o 
entrevistador, permitindo uma troca de informação, opiniões e atitudes.  

Ofertas: Este formulário permite gerir e consultar as ofertas e condições propostas aos candidatos. 

Uma oferta é uma proposta, geralmente financeira, feita a um candidato relativamente a uma vaga 
concreta num determinado processo de selecção. 

A gestão das ofertas permite registar as propostas feitas pela empresa aos candidatos com vista ao 
preenchimento de vagas, bem como especificar condições e controlar o estado. Desta forma, pode 
registar uma oferta como pendente de resposta e fechá-la posteriormente, quando o candidato a tiver 
aceitado ou rejeitado definitivamente, ou quando a empresa decidir cancelá-la. 

O MSS e o SSF são aplicações web onde os managers e os empregados, respectivamente, podem 
efectuar várias acções sem terem de estar ligados à aplicação PEOPLENET, serve portanto como um 
complemento a esta. 

SSE: o empregado pode verificar quais os postos vagos num dado momento e candidatar-se a essa 
mesma vaga; 

MSS: o manager pode aprovar ou rejeitar as candidaturas efectuadas pelos empregados aos postos 
vagos. 
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Jobsite: este site permite que seja possível a candidatura de pessoas que não são empregados da 
empresa, e que por isso não possuem uma conta no SSE. Neste site qualquer pessoa criar uma conta de 
utilizador, tendo após a sua criação as seguintes opções: 

• Ver as ofertas de emprego existentes; 

• Ver os seus pedidos de emprego; 

• Editar o seu currículo. 

Após a análise detalhada deste módulo da aplicação, conclui-se que se trata de uma solução muito 
completa, na medida em que permite gerir todos os processos de selecção com grande rapidez, de uma 
forma muito intuitiva. O facto de ser possível aos candidatos efectuarem candidaturas e aos 
responsáveis aprovar essas mesmas candidaturas via web, sem ser necessário aceder à aplicação, torna 
este módulo muito versátil. O Jobsite serve ainda para complementar todas as funcionalidades vistas 
anteriormente, alargando a qualquer pessoa o módulo de selecção e recrutamento. 

 

QuidGest  

Ao contrário da aplicação anterior, esta foi apenas analisada tendo em conta a informação 
disponibilizada no site da empresa à qual pertence o produto [Qdg08]. 

As principais funcionalidades deste produto são: 

• Disponibilizar num único ecrã a informação mais importante para o processo de recrutamento 
e selecção de cada candidato;  

• Definir o perfil de competências, dados pessoais e requisitos mínimos para as candidaturas;  

• Permitir a selecção dos perfis mais adequados para as funções pretendidas;  

• Gerir e arquivar digitalmente os currículos;  

• Importar automaticamente os dados da Internet e caixa de e-mail para a base de dados;  

• Executar buscas parametrizadas por filtros (curso, universidade, média final, grau académico, 
localidade, etc.);  

• Organizar a informação relevante para cada entrevista: historial, marcações e respectivos 
relatórios;  

• Registar o estado dos candidatos para o recrutamento: analisar, em análise, aceites e não 
aceites;  

• Emitir certificados e mapas com os indicadores de gestão mais importantes para o cliente. 

Com estas funcionalidades a aplicação propõe-se a melhorar vários processos no recrutamento e 
selecção, tais como: 

• A rapidez na análise e selecção dos currículos: A forma como a informação está apresentada 
permite que, num curto espaço de tempo, se obtenham os candidatos mais indicados para 
desempenhar determinada função. Com o tempo poupado na introdução de dados, os 
processos são acelerados e é dada uma resposta mais rápida às solicitações externas; 

• A rapidez nas respostas aos candidatos: Como a fase de recrutamento de selecção é mais 
rápida, o fluxo de comunicação entre a empresa e os candidatos é mais eficaz; 
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• A redução da burocracia dos processos: A informação recebida em diferentes suportes (word, 
pdf, etc.), e meios (mail, fax, correio, site), é registada directamente no sistema e pode ser 
consultada de uma forma simples e lógica.  

• A rentabilização das actividades: A simplificação e automatização de tarefas, permite libertar 
os recursos para actividades directamente relacionadas com o core business da organização. A 
resolução de mais processos em menos tempo permite canalizar os investimentos para áreas de 
maior valor acrescentado.  

 

PHC 

Esta aplicação foi desenvolvida pela PHC Software. A informação acerca da aplicação foi 
especificada tendo em conta a que está presente no site da empresa, na descrição da aplicação de 
Recursos Humanos [PHC08]. 

No módulo de recrutamento e selecção é possível gerir todos os processos relacionados com o 
recrutamento e selecção de pessoal, desde a gestão de currículos, processo de selecção, à definição de 
necessidades específicas para as funções em aberto. 

Gestão de Currículos Vitae 

Introdução de dados sobre cada currículo recebido: 

• Nome; 

• Morada; 

• Habilitações académicas; 

• Outras habilitações; 

• Experiência profissional; 

• Características especiais a avaliarem no recrutamento; 

• E outros dados relevantes.  

Esta introdução é classificada de modo a ser permitido executar buscas automáticas e 
parametrizadas de determinadas características. 

Permite a gestão centralizada dos anexos em formato electrónico, através da introdução na base de 
dados do próprio documento enviado (seja texto ou imagem, como por exemplo um documento em 
formato Word). 

Gestão de Processos de Recrutamento 

Definição do recrutamento, incluindo: 

• Empresa; 

• Departamento; 

• Perfil de competências;  

• Requisitos preferenciais; 

• Outros dados relevantes. 
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O software permite seleccionar quais os currículos recebidos que se encaixam nas definições do 
recrutamento de modo a elaborar uma pré-selecção. 

Gestão das Entrevistas dos Candidatos 

Para cada entrevista de cada recrutamento é arquivada a informação relevante. Fica registado o 
histórico e são geridas as marcações de entrevistas e respectivos relatórios. 

Após escolhido o candidato para o recrutamento, este fica registado na tabela de Colaboradores e 
toda a informação relativa ao seu processo de recrutamento estará sempre acessível. 

A aplicação emite os respectivos documentos associados a este processo, nomeadamente as cartas 
de notificação de não selecção, uma análise com o relatório completo sobre o recrutamento, entre 
outros. 

 

Conclusão 

As soluções analisadas permitiram saber quais os principais processos associados ao recrutamento 
e selecção através de produtos já implementados no mundo empresarial, pelo se encontram já muito 
completas devido a várias actualizações. Existem muitas outras soluções neste âmbito, mas estas são 
das mais implementadas a nível nacional dando assim uma ideia muito concreta das soluções 
existentes. 

2.2.2 Trabalho Temporário 

Gestão de Trabalho Temporário (GTT) 

As informações acerca desta aplicação foram retiradas do site da empresa Acinet, empresa 
proprietária do produto [GTT08].  

Esta aplicação foi desenvolvida para facilitar aos seus colaboradores dar respostas às solicitações 
dos seus clientes. Gestão de Trabalho Temporário é uma solução de Software especialmente concebida 
para permitir a gestão dos seus colaboradores de trabalho temporário, a partir de uma base de dados 
(currículos), a qual contém todos os dados pessoais e histórico da sua experiência profissional. 

A aplicação permite: 

• Calcular uma tarifa horária para qualquer categoria e responder com certeza que todos os 
proporcionais e encargos sociais estão contemplados nos valores da sua proposta; 

• Fazer a selecção de recursos humanos para o pedido e emitir automaticamente o contrato de 
trabalho/utilização; 

• Processar os vencimentos/facturação através das folhas de horas, a qual pode ser fechada na 
sede ou agência, e proceder à emissão de todos os mapas legais de vencimentos, bem como de 
gerir a conta corrente dos seus clientes. 

As principais funcionalidades são: 

• RECURSOS HUMANOS 

o Consulta de Currículos 

o Pesquisa de Recursos Humanos 
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• COMERCIAL 

o Consulta de Clientes 

o Etiquetas de Clientes 

o Horários 

o Tarifas 

o Propostas 

o Pedidos 

o Agenda Comercial 

• ADMINISTRATIVO 

o Contratos (Trabalho/Utilização) 

o Controlo de Ocorrências 

o Folhas de Horas 

o Vencimentos 

o Pré-Facturação [processamento de folhas de horas] 

o Pré-Facturação [documentos] 

o Outros Documentos [FAC, NC, ND] 

o Liquidação de Documentos 

o Ligação Externa [vencimentos, facturação, etc...] 

• RELATÓRIOS 

o Resumos 

o Propostas 

o Pedidos 

o Contratos, etc. 

o Vendas 

� Estatística Vendas 

� Mapa do Iva 

� Dividas de Clientes 

o Vencimentos 

� Relação de Remunerações 

� Recibos de Vencimento 

� Mapa da Segurança Social [papel,ficheiro] 

� Liquidação I.R.S. 

� Emissão de Cheques 

� Declarações de Rendimentos 
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� Anexo J 

� Transferência Bancária [papel, ficheiro] 

� Quadros de Pessoal [papel, ficheiro] 

� Acumulado de Remunerações 

 

Sistema de Gestão de Operações (SGO) para uma ETT 

Esta aplicação não se encontra ainda totalmente implementada, porém irá ser analisada em termos 
de funcionalidades, para tal foi tido por base um relatório de desenvolvimento do sistema [Mon07]. 

O SGO tem como objectivo a implementação de uma sistema para a gestão de trabalho temporário 
para uma empresa específica que se dedica a este tipo de trabalho. Esta aplicação enquadra-se na 
implementação de um sistema integrado de gestão ERP, vocacionado para a gestão financeira e de 
recursos humanos, que permiote a recepção de informação deste sistema operacional e efectua a 
facturação do contrato ao cliente e o processamento salarial, baseado na imputação de folhas de horas. 

Os principais requisitos acordados com a empresa de trabalho temporário foram: 

• Estabelecer uma relação directa entre vencimentos e facturação; 

• Criar automatismos na folha de horas entre empresas, com razões fiscais diferentes existentes 
na ETT; 

• Permitir que um trabalhador possa ter no mesmo mês mais do que um processamento de 
vencimentos respeitante a cada um, este processamento é simultâneo; 

• Emitir alerta caso exista duplicação de dados na folha de hora, para o mesmo contrato; 

• Possibilitar ao trabalhador efectuar o input de folhas de horas de forma externa à aplicação, de 
forma a serem carregadas e processadas automaticamente; 

• Rapidez no processamento de folhas de horas e salários. 

 

Conclusão 

Estas foram as únicas aplicações encontradas, dirigidas concretamente para a gestão de trabalho 
temporário para uma empresa de trabalho temporário. Foram encontradas outras aplicações, mas que 
são indicadas para a gestão de trabalho temporário para empresas utilizadoras de trabalho temporário, 
como por exemplo: 

• IQNavigator [IQN08]; 

• BEA Weblogic Integration [BEA08]. 

Dado que o SGO é um sistema ainda a ser desenvolvido, o GTT é então o único produto 
implementado no mercado que se assemelha ao sistema a desenvolver, o que indica que existe uma 
necessidade de sistemas nesta área. 
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Capítulo Capítulo Capítulo Capítulo 3333    

3 Análise do projecto 

3.1 Visão geral 

3.1.1 Metodologia para identificação de requisitos 

No processo de engenharia de requisitos foi escolhido o modelo em espiral. Existiram então quatro 
fases distintas, mas recorrentes ao longo do processo de obtenção de requisitos, foram elas:  

• Identificação e descoberta de requisitos; 

• Análise e negociação de requisitos; 

• Documentação; 

• Validação dos requisitos.  

No final foi produzido o relatório de especificação de requisitos. De seguida serão descritas as 
quatro fases, quais as técnicas utilizadas e os resultados que tiveram: 

• Identificação e descoberta de requisitos: para dar início a esta fase foi necessário um estudo do 
domínio da aplicação dentro do contexto de negócio. De seguida foram definidos os 
stakeholders e as fronteiras do sistema a implementar. Durante esta fase foram elaboradas as 
seguintes tarefas: 

o Estudo de uma proposta feita a uma empresa do sistema a implementar, assim alguns 
dos requisitos já tinham sido definidos junto dos clientes; 

o Foram estudados alguns dos livros mais relevantes no domínio da aplicação, que 
podem ser encontrados nas referências deste documento; 

o Foram analisadas algumas soluções idênticas existentes no mercado, soluções já com 
provas dadas e por isso credíveis. 
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• Análise e negociação de requisitos: Esta fase serviu essencialmente para verificar se os 
requisitos a que se tinha chegado eram de facto os mais correctos. Para tal, foram elaboradas 
as seguintes tarefas: 

o Numa fase inicial foram elaboradas reuniões com os superiores hierárquicos para 
discutir os requisitos; 

o Numa fase posterior, quando o protótipo funcional já estava a ser desenvolvido, foram 
utilizados cenários de uso, que consistiram em apresentar exemplos da utilização do 
sistema, sendo possível visualizar o comportamento na interacção com este com 
exemplos de teste. 

• Documentação: Foi então elaborado um documento de requisitos a que se pode chamar de 
relatório de especificação de requisitos draft. 

• Validação dos requisitos: a validação dos requisitos foi feita ao longo de todo o projecto, com 
um ênfase na parte final. Nesta fase foram realizadas as seguintes tarefas: 

o Analise do protótipo funcional, ao longo do seu desenvolvimento; 

o Elaboração de uma apresentação da aplicação desenvolvida, auxiliada com o manual 
do utilizador produzido; 

o Elaboração de testes na verificação da aplicação, recorrendo á introdução de dados de 
teste. 

 
• Relatório de especificação de requisitos: Foi o documento final da especificação de requisitos, 

parte deste documento pode ser encontrada no Anexo B. 

3.1.2 Funcionalidades 

Após o utilizador se autenticar no GIAF pode aceder às seguintes funcionalidades: 

• Gestão de Candidatos 

o Inserir um novo candidato no sistema; 

o Consultar todos os dados do candidato (dados pessoais, dados profissionais, 
experiência profissional, etc.); 

o Editar todos os dados do candidato; 

o Eliminar candidato e candidaturas associadas; 

o Listar todos os candidatos no sistema; 

o Filtrar a lista de candidatos no sistema por vários critérios (nome, estado civil, etc.); 

o Consultar as candidaturas efectuadas pelo candidato, é possível visualizar também qual o 
estado de cada candidatura. 

o Consultar os contratos a que o candidato está ou esteve afecto; 

o Imprimir um report com todos os candidatos no sistema. 

• Gestão de Propostas 

o Inserir uma nova proposta no sistema; 
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o Consultar todos os dados da Proposta (resumo, perfil do candidato exigido, plano de 
trabalho, etc.); 

o Editar todos os dados da proposta; 

o Eliminar proposta e candidaturas associadas; 

o Listar todas as propostas no sistema; 

o Filtrar a lista de propostas no sistema por vários critérios (tipo, estado, proponente, título, 
etc.); 

o Consultar as candidaturas efectuadas à proposta, é possível visualizar também a data da 
candidatura e o estado; 

o Imprimir um report com todas as propostas no sistema; 

o Criar as fases de avaliação que todas as candidaturas à proposta irão estar sujeitas, bem 
como, o tipo de avaliação. 

• Gestão de Candidaturas 

o Inserir uma nova candidatura no sistema; 

o Consultar todos os dados da Candidatura (data, local da candidatura, data); 

o Editar todos os dados da Candidatura; 

o Eliminar uma candidatura; 

o Listar todas as candidaturas no sistema; 

o Filtrar a lista de candidaturas no sistema por vários critérios (candidato, proposta, 
local de candidatura, etc.); 

o Consultar as candidaturas efectuadas a uma determinada proposta; 

o Consultar as propostas a que um determinado candidato se candidatou; 

o Avaliar as candidaturas, atribuindo-lhes um resultado, um parecer e um comentário se 
necessário; 

o Atribuir as propostas a candidatos tendo em conta o número de vagas e a avaliação 
feita às candidaturas; 

o Imprimir um report com todas as candidaturas no sistema. 

• Gestão de Contratos 

o Criar um contrato de utilização de trabalho temporário; 

o Criar um contrato de trabalho temporário; 

o Consultar todos os dados de um contrato; 

o Editar todos os dados de um contrato; 

o Listar todos os contratos no sistema; 

o Filtrar a lista de contratos no sistema por vários critérios (data da elaboração do 
contrato, duração, etc.); 

o Imprimir um report com todos os contratos no sistema. 
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• Processamento de Vencimento e Registo de Folhas de Horas 

o Emitir as folhas de horas; 

o Registar as folhas de horas; 

o Importar as folhas de horas; 

o Simular o recibo de vencimento; 

o Imprimir um report com as folhas de horas. 

• Gestão da Facturação 

o Lançar os movimentos de facturação; 

o Facturar os contratos; 

o Imprimir forecast de facturação. 

• Listagens 

o Listar candidatos (detalhes); 

o Listar propostas (detalhes); 

o Listar candidaturas (detalhes); 

o Listar contratos (detalhes); 

o Listagens detalhadas diversas. 

• Tabelas 

o Tabelas de candidatos; 

o Tabelas de propostas; 

o Tabelas de candidaturas; 

o Tabelas de contratos; 

o Tabelas de folhas de horas; 

o Tabelas de facturação. 

3.1.3 Actores 

Os utilizadores do sistema de gestão de trabalho temporário serão: 

• Responsável RH; 

• Director RH; 

• Director RH; 

• Responsável FI. 

De seguida serão descritos todos os utilizadores do sistema, especificando quais as suas principais 
funções a realizar neste. 
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 Nome Descrição 

 

Responsável RH O Responsável de Recursos Humanos é o primeiro a 
utilizar o sistema. É a este que cabe a função de inserir as 
propostas feitas pelos clientes (Empresas Utilizadoras de 
Trabalho Temporário), no sistema. 

Tem como função também inserir os candidatos e as 
candidaturas que são feitas por outros meios além do 
myGIAF, como por exemplo, por telefone. 

Cabe a este também a função de avaliar as candidaturas, 
marcar as provas, entrevistas, etc. 

No final é ele que coloca as avaliações feitas por ele ou 
não e atribui as propostas ao (s) candidatos (s). 

 

Candidato  O Candidato apenas pode interagir com a aplicação através 
do myGIAF. 

Aqui ele pode visualizar uma lista das propostas 
disponíveis para candidaturas, bem como de todos os seus 
detalhes. 

Pode ainda efectuar uma ou várias candidaturas. Para tal, 
tem que escolher as propostas a que se pretende candidatar e 
inserir os seus dados. 

 

Director RH O Director de Recursos Humanos desempenha as suas 
funções após o responsável da mesma área ter atribuído as 
propostas as candidatos. Estes passam a ser colaboradores da 
empresa quando o Director de RH cria um contrato de 
utilização de trabalho temporário com a empresa utilizadora e 
um contrato de trabalho temporário com o candidato. 

Cabe também ao director a gestão de todos os processos 
relacionados com as folhas de horas. 

 

Responsável FI O Responsável de Financeira tem como função, lançar os 
movimentos de facturação tendo em conta as especificidades 
do contrato, o centro de custo e as folhas de horas 
previamente aceites pelo Director RH. 

De seguida procede à facturação de contratos, esta é feita 
após o fecho do processamento de vencimentos.  

Tabela 1: Descrição dos actores do Sistema 
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3.2 Requisitos funcionais 

3.2.1 Lista de requisitos 

Seguidamente serão apresentadas todas as funcionalidades que constituem o sistema de gestão de 
trabalho temporário, agrupadas em vários módulos: Gestão de Candidatos, Gestão de Propostas, 
Gestão de Candidaturas, Gestão de Contratos, Processamento de Vencimento e Registo de Folhas de 
Horas e Gestão da Facturação. Estas funcionalidades foram ainda divididas em termos de ambiente 
aplicacional e por utilizador, tal como apresentado na Figura 10:  

 

 

Figura 10: Visão geral do sistema 

 

Os requisitos serão descritos pormenorizadamente de seguida, sendo divididos pelos vários 
conceitos anteriormente definidos. Estes requisitos encontram-se ainda disponíveis, de uma forma 
mais detalhada (sequência de funcionamento, prioridade, etc.), no Anexo B. 
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Gestão de Candidatos 

Na gestão de candidatos em ambiente GIAF, é possível gerir toda a informação relacionada com os 
candidatos, desde a sua criação, as principais funcionalidades são: 

• Inserir novo candidato; 

• Editar um candidato existente; 

• Consultar os Candidatos; 

• Visualizar uma lista com os candidatos existentes, bem como, consultar toda a informação 
destes; 

• Visualizar o histórico de candidaturas efectuadas pelo candidato. 

A Figura 11 ilustra o diagrama dos casos de uso relacionados com a gestão de candidatos. A 
descrição de cada caso de uso encontra-se na Tabela 2. 

 

 

Figura 11: Diagrama de casos de uso relacionados com candidatos em GIAF 
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Id Requisito Descrição 

SGTT1.1. Gestão de Candidatos em ambiente GIAF 

SGTT1.1.1 Inserir Candidato A partir desta opção é possível a criação de um novo 
candidato no sistema, é necessário especificar em primeiro 
lugar se é um candidato do tipo interno ou externo. 

SGTT1.1.2 Consultar Dados 
do Candidato 

Consultar os dados de um candidato existente, desde dados 
pessoais, habilitacionais, ou outros. 

SGTT1.1.3 Editar Dados do 
Candidato 

Editar os dados de um candidato existente, desde dados 
pessoais, habilitacionais, ou outros. 

SGTT1.1.4 Eliminar 
Candidato 

Eliminar um candidato existente, ao efectuar esta acção são 
também eliminadas as candidaturas por ele efectuadas. 

SGTT1.1.5 Listar Candidatos Listar todos os candidatos no sistema. 

SGTT1.1.6 Filtrar Candidatos Filtrar os candidatos existentes por vários critérios. 

SGTT1.1.7 Consultar 
Candidaturas 

Consultar as candidaturas efectuadas pelo candidato, é 
possível visualizar também qual o estado de cada candidatura. 

SGTT1.1.8 Consultar 
Contratos 

 

Consultar os contratos efectuadas pelo candidato. 

SGTT1.1.9 Imprimir 
Candidatos 

Imprimir um report com uma lista com os candidatos 
existentes no sistema. Esta lista pode ser filtrada segundo vários 
critérios, a escolher pelo utilizador. 

 

Tabela 2: Descrição dos requisitos relacionados com candidatos 

Na gestão de candidatos em ambiente myGIAF é possível ao candidato interagir com o sistema, 
assim, pode de qualquer lugar com acesso à Internet visualizar as propostas existentes e efectuar 
candidaturas e estas. 

 A Figura 12 ilustra o diagrama dos casos de uso relacionados com a gestão de candidatos. A 
descrição de cada caso de uso encontra-se na Tabela 3. 
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Figura 12: Diagrama de casos de uso relacionados com candidatos em myGIAF 

 

Id Requisito Descrição 

SGTT1.2. Gestão de Candidatos em ambiente GIAF 

SGTT1.2.1 Inserir Candidato A partir desta opção é possível a criação de um novo 
candidato no sistema, é também efectuada uma candidatura. 

SGTT1.2.1 Efectuar 
Candidatura 

É criada uma candidatura a uma proposta existente, é 
também inserido um novo candidato no sistema. 

SGTT1.2.3 Listar Propostas A partir desta opção é possível listar todas as propostas 
existentes no sistema. 

SGTT1.2.4 Ver Detalhes da 
Proposta 

A partir desta opção é possível visualizar os detalhes de uma 
determinada proposta. 

Tabela 3: Descrição dos requisitos relacionados com candidatos no myGIAF 
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Gestão de Propostas 

Na gestão de propostas é possível gerir toda a informação relacionada com as propostas, desde a 
sua criação, as principais funcionalidades são: 

• Inserir nova proposta; 

• Editar uma proposta existente; 

• Consultar as propostas; 

• Visualizar uma lista com as propostas existentes, bem como, consultar toda a informação 
destas; 

• Visualizar o histórico de candidaturas efectuadas à proposta. 

A Figura 13 ilustra o diagrama dos casos de uso relacionados com a gestão de propostas. A 
descrição de cada caso de uso encontra-se na Tabela 4. 

 

 

Figura 13: Diagrama de casos de uso relacionados com propostas 
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Id Requisito Descrição 

SGTT2.1. Gestão de Propostas 

SGTT2.1.1 Inserir Proposta A partir desta opção é possível a criação de um novo 
candidato no sistema, é necessário especificar em primeiro 
lugar se é um candidato do tipo interno ou externo. 

SGTT2.1.2 Consultar Dados 
da Proposta 

Consultar os dados de um candidato existente, desde dados 
pessoais, habilitacionais, ou outros. 

SGTT2.1.3 Editar Dados da 
Proposta 

Editar os dados de um candidato existente, desde dados 
pessoais, habilitacionais, ou outros. 

SGTT2.1.4 Eliminar Proposta Eliminar um candidato existente, ao efectuar esta acção são 
também eliminadas as candidaturas por ele efectuadas. 

SGTT2.1.5 Listar Propostas Listar todos os candidatos no sistema. 

SGTT2.1.6 Filtrar Propostas Filtrar os candidatos existentes por vários critérios. 

SGTT2.1.7 Consultar 
Candidaturas 

Consultar as candidaturas efectuadas à proposta, é possível 
visualizar também qual o estado de cada candidatura. 

SGTT2.1.8 Imprimir 
Propostas 

Imprimir um report com uma lista com as propostas 
existentes no sistema. Esta lista pode ser filtrada segundo vários 
critérios, a escolher pelo utilizador. 

SGTT2.1.9 Criar Fases de 
Avaliação 

Criar fases de avaliação para todas as candidaturas da 
proposta inserida. 

Tabela 4: Descrição dos requisitos relacionados com propostas 
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Gestão de Candidaturas 

Na gestão de candidaturas é possível gerir toda a informação relativa às candidaturas, as principais 
funcionalidades são: 

• Inserir nova candidatura; 

• Editar uma candidatura existente; 

• Consultar as candidaturas; 

• Visualizar uma lista com as candidaturas existentes, bem como, consultar toda a informação destas; 

• Atribuir as propostas. 

A Figura 14 ilustra o diagrama dos casos de uso relacionados com a gestão de candidaturas. A 
descrição de cada casa de uso encontra-se na Tabela 5. 

 

 

Figura 14: Diagrama de casos de uso relacionados com candidaturas 
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Id Requisito Descrição 

SGTT3.1. Gestão de Candidaturas em ambiente GIAF 

SGTT3.1.1 Inserir 
Candidatura 

A partir desta opção é possível a criação de uma nova 
candidatura no sistema, é necessário especificar qual o 
candidato e a proposta. A data da candidatura, local e estado já 
se encontram automaticamente preenchidos. 

 

SGTT3.1.2 Consultar Dados 
da Candidatura 

Consultar os dados de uma candidatura existente, desde a 
data em que a candidatura foi efectuada, local e estado. 

SGTT3.1.3 Editar Dados da 
Candidatura 

Editar os dados de uma candidatura existente como, data, 
local e estado. 

SGTT3.1.4 Eliminar 
Candidatura 

 

Eliminar uma candidatura existente. 

SGTT3.1.5 Listar 
Candidaturas 

Listar todas as candidaturas presentes no sistema. 

SGTT3.1.6 Filtrar 
Candidaturas 

 

Filtrar as candidaturas existentes por vários critérios. 

SGTT3.1.7 Consultar 
Candidatos por 
Proposta 

 

Consultar as candidaturas efectuadas a uma determinada 
proposta. 

SGTT3.1.8 Consultar 
Propostas por 
Candidato 

 

Consultar as candidaturas efectuadas por um determinado 
candidato. 

SGTT3.1.9 Avaliar 
Candidaturas 

 

A partir desta opção é possível atribuir avaliações a cada 
uma das fases das candidaturas. 

SGTT3.1.10 Atribuir 
Propostas 

A partir desta opção é possível visualizar para cada 
proposta, quais as candidaturas a ela efectuadas, bem como os 
resultados das várias fases de avaliação de cada uma delas. O 
responsável RH pode então com base no resultado final de 
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Id Requisito Descrição 

SGTT3.1. Gestão de Candidaturas em ambiente GIAF 

cada candidatura, atribuir a proposta a um ou vários 
candidatos, tendo em conta o número de vagas da proposta. As 
outras candidaturas são rejeitadas. 

 

SGTT3.1.11 Imprimir 
Candidaturas 

Imprimir um report com uma lista com as candidaturas 
existentes no sistema. Esta lista pode ser filtrada segundo 
vários critérios, a escolher pelo utilizador. 

 

Tabela 5: Descrição dos requisitos relacionados com candidaturas 
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Gestão de Contratos 

Na gestão de contratos é possível gerir toda a informação relativa específica dos contratos de 
trabalho temporário. 

A Figura 15 ilustra o diagrama dos casos de uso relacionados com a gestão de contratos. A 
descrição de cada caso de uso encontra-se na Tabela 6. 

 

 

Figura 15: Diagrama de casos de uso relacionados com contratos 

 

Id Requisito Descrição 

SGTT4. Gestão de Contratos 

SGTT4.1 Criar Contrato 
com Cliente (CUTT) 

A partir desta opção é possível a criação de um novo contrato 
com o cliente no sistema. Serão registados os dados gerais do 
contrato nomeadamente: tipo de contrato, cliente, refª no cliente, 
template de impressão, moradas associadas, informação 
comercial, proposta associada, data de início e fim do contrato. 

SGTT4.2 Criar Contrato 
com Colaborador 
(CTT) 

A partir desta opção é possível a criação de um novo contrato 
com o colaborador no sistema. Os contratos com colaboradores 
estão relacionados com os contratos com clientes, sendo que a 
sua duração não pode ser superior à duração do contrato com o 
cliente. 

SGTT4.3 Consultar Dados A partir desta opção é possível consultar os dados de um 
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Id Requisito Descrição 

SGTT4. Gestão de Contratos 

do Contrato contrato existente. 

SGTT4.4 Editar Dados do 
Contrato 

A partir desta opção é possível editar os dados de um contrato 
existente, como, tipo, data de início e data de fim. 

SGTT4.5 Listar Contratos A partir desta opção é possível visualizar todos contratos de 
trabalho temporário presentes no sistema. 

SGTT4.6 Filtrar Contratos A partir desta opção é possível pesquisar contratos segundo 
vários critérios (tipo, colaborador, etc.). 

SGTT4.7 Imprimir 
Contratos 

A partir desta opção é possível imprimir um report com uma 
lista dos contratos de trabalho temporário existentes no sistema. 
Esta lista pode ser filtrada segundo vários critérios, a escolher 
pelo utilizador. 

Tabela 6: Descrição dos requisitos relacionados com contratos 
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Processamento de Vencimento e Registo de Folhas de Horas 

Na gestão de processamento de vencimento é possível gerir toda a informação relativa ao 
processamento de vencimento e a gestão das folhas de horas emitidas pelo trabalhador temporário. 

A Figura 16 ilustra o diagrama dos casos de uso relacionados com o processamento vencimento e 
registo de folhas de horas. A descrição de cada caso de uso encontra-se na Tabela 7. 

 

 

Figura 16: Diagrama de casos de uso relacionados com processamento de vencimento 

 

Id Requisito Descrição 

SGTT5. Processamento de Vencimento e Registo de Folhas de Horas 

SGTT5.1 Emitir de Folhas 
de Horas 

Nesta opção serão impressas as folhas de horas a 
disponibilizar ao colaborador. As folhas são emitidas com as 
rubricas de vencimento associadas ao cadastro do 
colaborador/contrato. Posteriormente o trabalhador preencherá a 
folha com as quantidades efectivamente trabalhadas (nº de 
dias/horas/etc. …). 

SGTT5.2 Registar Folhas 
de Horas 

Nesta opção o utilizador da aplicação registará os valores das 
folhas de horas que foram enviados pelo trabalhador. Esta opção 
irá permitir o registo das horas dum único contrato, ou ser multi-
registo com vários trabalhadores associados ao mesmo centro de 
custo / sub-centro de custo. Além das horas trabalhadas será 
possível neste ecrã, o registo de absentismo e despesas. 

SGTT5.3 Importar Folhas 
de Horas 

Nesta opção será possível a geração de ficheiros previamente 
preenchidos com dados dos trabalhadores. Posteriormente será 
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Id Requisito Descrição 

SGTT5. Processamento de Vencimento e Registo de Folhas de Horas 

possível a importação desses mesmos ficheiros já preenchidos 
com dados das horas registadas pelos trabalhadores. 

SGTT5.4 Simular Recibo 
de Vencimento 

Nesta opção será possível efectuar a simulação do recibo de 
vencimento do colaborador tendo em conta valores introduzidos 
na folha de horas. 

SGTT5.5 Imprimir Folhas 
de Horas 

A partir desta opção é possível imprimir um report com as 
folhas de horas submetidas e por submeter. 

Tabela 7: Descrição dos requisitos relacionados com processamento de vencimento 
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Gestão da Facturação 

Na gestão da facturação é possível gerir toda a informação relacionada com a facturação dos 
contratos de trabalho temporário. 

A Figura 17 ilustra o diagrama dos casos de uso relacionados com a gestão da facturação. A 
descrição de cada caso de uso encontra-se na Tabela 8. 

 

 

Figura 17: Diagrama de casos de uso relacionados com facturação 

 

Id Requisito Descrição 

SGTT6. Gestão da Facturação 

SGTT6.1 Lançar 
Movimentos de 
Facturação 

A partir desta opção é possível lançar os movimentos de 
facturação tendo em conta as especificidades do contrato e o 
centro de custo. 

SGTT6.2 Facturar 
Contratos 

A partir desta opção é possível processar a facturação de 
contratos, esta é feita após o fecho do processamento de 
vencimentos. 

SGTT5.3 Imprimir Forecast 
de Facturação 

A partir desta opção é possível imprimir uma previsão da 
facturação. 

Tabela 8: Descrição dos requisitos relacionados com facturação 
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3.2.2 Níveis de prioridade 

De seguida serão apresentados os níveis de prioridade atribuídos a cada um dos requisitos, bem 
como os critérios usados para essa atribuição: 

• Prioridade Alta  

A prioridade alta é atribuída a funcionalidades cruciais que devem ser implementadas no início do 
desenvolvimento, dado serem imprescindíveis para o funcionamento do sistema, e que sem as quais o 
sistema não consegue desempenhar o objectivo designado. Inserem-se neste grupo os seguintes 
requisitos: 

• Gestão de Candidatos 

o Inserir um novo candidato no sistema; 

o Consultar todos os dados do candidato (dados pessoais, dados profissionais, experiência 
profissional, etc.); 

o Editar todos os dados do candidato; 

o Listar todos os candidatos no sistema; 

o Consultar as candidaturas efectuadas pelo candidato, é possível visualizar também qual o 
estado de cada candidatura. 

o Consultar os contratos a que o candidato está ou esteve afecto; 

• Gestão de Propostas 

o Inserir uma nova proposta no sistema; 

o Consultar todos os dados da Proposta (resumo, perfil do candidato exigido, plano de trabalho, 
etc.); 

o Editar todos os dados da proposta; 

o Listar todas as propostas no sistema; 

o Consultar as candidaturas efectuadas à proposta, é possível visualizar também a data da 
candidatura e o estado; 

o Criar as fases de avaliação que todas as candidaturas à proposta irão estar sujeitas, bem como, 
o tipo de avaliação. 

• Gestão de Candidaturas 

o Inserir uma nova candidatura no sistema; 

o Consultar todos os dados da Candidatura (data, local da candidatura, data); 

o Editar todos os dados da Candidatura; 

o Listar todas as candidaturas no sistema; 

o Filtrar a lista de candidaturas no sistema por vários critérios (candidato, proposta, local de 
candidatura, etc.); 

o Consultar as candidaturas efectuadas a uma determinada proposta; 

o Consultar as propostas a que um determinado candidato se candidatou; 
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o Avaliar as candidaturas, atribuindo-lhes um resultado, um parecer e um comentário se 
necessário; 

o Atribuir as propostas a candidatos tendo em conta o número de vagas e a avaliação feita às 
candidaturas; 

• Gestão de Contratos 

o Criar um contrato de utilização de trabalho temporário; 

o Criar um contrato de trabalho temporário; 

o Consultar todos os dados de um contrato; 

o Editar todos os dados de um contrato; 

o Listar todos os contratos no sistema; 

o Filtrar a lista de contratos no sistema por vários critérios (data da elaboração do contrato, 
duração, etc.); 

• Processamento de Vencimento e Registo de Folhas de Horas 

o Emitir as folhas de horas; 

o Registar as folhas de horas; 

o Importar as folhas de horas; 

o Simular o recibo de vencimento; 

• Gestão da Facturação 

o Lançar os movimentos de facturação; 

o Facturar os contratos; 

• Prioridade Média: 

A prioridade média é atribuída a funcionalidades que, ainda que importantes para o sistema, 
quando ausentes ou mal implementadas não impedem que o sistema exerça o seu propósito, mas 
contudo, a qualidade do sistema fica largamente afectada. Inserem-se neste nível os seguintes 
requisitos: 

 

• Gestão de Candidatos 

o Filtrar a lista de candidatos no sistema por vários critérios (nome, estado civil, etc.); 

o Imprimir um report com todos os candidatos no sistema. 

• Gestão de Propostas 

o Filtrar a lista de propostas no sistema por vários critérios (tipo, estado, proponente, título, 
etc.); 

o Imprimir um report com todas as propostas no sistema. 

• Gestão de Candidaturas 

o Filtrar a lista de candidaturas no sistema por vários critérios (candidato, proposta, local de 
candidatura, etc.); 
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o Imprimir um report com todas as candidaturas no sistema. 

• Gestão de Contratos 

o Filtrar a lista de contratos no sistema por vários critérios (data da elaboração do contrato, 
duração, etc.); 

o Imprimir um report com todos os contratos no sistema. 

• Listagens 

o Listar candidatos (detalhes); 

o Listar propostas (detalhes); 

o Listar candidaturas (detalhes); 

o Listar contratos (detalhes); 

o Listagens detalhadas diversas. 

• Prioridade Baixa: 

Um requisito com prioridade baixa não é de todo fundamental para o sistema. Trata-se de 
pormenores que são suscitados por um leque reduzido de utilizadores ou que são pouco interessantes e 
significativos, tendo assim a sua implementação como única vantagem um pequeno acréscimo da 
qualidade do produto. Encontram-se classificados neste nível os seguintes requisitos: 

• Gestão de Candidatos 

o Eliminar candidato e candidaturas associadas. 

• Gestão de Propostas 

o Eliminar proposta e candidaturas associadas. 

• Gestão de Candidaturas 

o Eliminar uma candidatura. 

3.3 Requisitos não funcionais 

Os requisitos não funcionais assumem um papel muito importante em qualquer sistema porque 
podem fazer com que este fique parado em caso de alguma falha, alguns destes requisitos fazem já 
parte do GIAF e myGIAF, onde se encontra integrado o SGTT, os requisitos desenvolvidos ao longo 
do projecto são: 

• Usabilidade: Este requisito é dos mais importantes, uma vez que após a análise dos utilizadores 
finais do sistema, conclui-se que a maioria não serão grandes conhecedores do domínio da 
informática, sendo por isso essencial que a interface deste sistema seja fácil de usar por qualquer 
um dos utilizadores. Assim, é pretendido que a interface gráfica seja de facto praticável, isto é, 
intuitiva, atractiva e fácil de usar, para que um novo utilizador consiga rapidamente aprender a 
executar qualquer operação. Será também importante disponibilizar mecanismos de ajuda e dar 
feedback ao utilizador das operações que vai executando, de forma a estar ciente do estado actual 
da utilização que faz da aplicação. A usabilidade do sistema pode ser evidenciada no Manual do 
Utilizador, disponível no Anexo C. 
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• Escalabilidade: A solução desenvolvida possui capacidade de crescimento e evolução futuras 
quer no GIAF, com o desenvolvimento do módulo de gestão de trabalho temporário, quer no 
myGIAF, com a implementação de inúmeras funcionalidades no âmbito do módulo de 
Recrutamento e Selecção e de gestão de Contratos de Trabalho Temporário. 

Os requisitos não funcionais que se encontram desde já implementados nos sistemas GIAF e 
myGIAF são: 

• Fiabilidade; 

• Segurança; 

• Disponibilidade; 

• Eficiência; 

• Manutenção. 

3.4 Requisitos de software e hardware 

Estes requisitos não se aplicam apenas ao sistema desenvolvido, mas a todo o GIAF, no qual este 
se encontra integrado. Os requisitos mínimos são: 

 

Sistema Operativo: Windows 2000 Server SP3; Windows Server 
2003 

Processador: 2 * Pentium de última geração; 

Memória RAM: 2 GB: 

Servidor de Base de 
Dados: 

 

Base de Dados: Oracle 10g – release 1 (10.1.0.4)(9.2.0.4) 
Enterprise Edition; 

 

Sistema Operativo: Windows 2000 Server SP3; Windows Server 
2003 

Processador: 1 * Pentium de última geração; 

Memória RAM: 512 MB; 

Servidor de Software: 

 

Armazenamento: 8 GB disponíveis em disco; 

 

Sistema Operativo: Windows 2000 SP3; Windows XP SP1; 

Processador: Pentium III 500 Mhz; 

Postos de trabalho: 

 

Memória RAM: 256 MB: 
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Armazenamento: 500 MB disponíveis em disco; 

Software Oracle: Oracle Developer 6i patchset 15 (Runtimes: 
Forms, Reports, Graphics); 

Outro Software: Internet Explorer 5; Office 2000; 
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Capítulo 4Capítulo 4Capítulo 4Capítulo 4    

4 Desenho da solução proposta 

Neste capítulo será apresentada a solução desenvolvida ao longo do Projecto, bem como a análise 
de futuros componentes a adicionar ao sistema. 

Serão dadas a conhecer as arquitecturas física e lógica de ambos os ambientes de desenvolvimento 
GIAF e myGIAF e respectivas tecnologias associadas. 

Fará parte ainda deste capítulo o modelo da base de dados acompanhado por uma breve descrição 
de cada classe que o compõe. 

4.1 Apresentação da solução 

4.1.1 Apresentação do problema e respectiva solução 

O desafio apresentado pela Indra surge com a necessidade de dotar o ERP GIAF, de um sistema 
que permita a realização da gestão, por parte das empresas, do trabalho temporário, desde que a 
necessidade surge até que o recurso é afecto a um determinado trabalho/projecto. 

Foi então desenvolvido o sistema de gestão de trabalho temporário. 

A solução proposta baseia-se nos seguintes pressupostos: 

• A aplicação terá um servidor de base de dados e um servidor de software, para a colocação do 
software aplicacional; 

• Apesar de a informação se encontrar alojada numa base de dados central, a solução proposta 
poderá ser utilizada a partir de qualquer posto de trabalho; 

• A solução garante a disponibilização de mecanismos de alta segurança, reflectidos pela 
experiência da Indra na implementação de aplicações semelhantes. 
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Adoptou-se uma solução tecnológica que tem como base um sistema centralizado, encontrando-se 
as aplicações instaladas num único servidor e a base de dados noutro. Estes servidores podem ser 
acedidos remotamente e de forma segura, a partir de cada posto de trabalho.  

4.1.2 Infra-estrutura 

A Solução global em termos de infra-estrutura que suportará o sistema de gestão de trabalho 
temporário é a que se apresenta de seguida (Figura 18). A responsabilidade pelo fornecimento da 
infra-estrutura pertence aos clientes do sistema.  

 

Figura 18: Infra-estrutura do sistema 

Application Servers  

O Oracle Application Server 10g será utilizado para suportar as duas plataformas de 
desenvolvimento que irão ser utilizadas no âmbito deste projecto. 

• GIAF (Oracle web Forms & Reports); 

• MyGiaf (JSPs, Java). 

Web Servers 

Os Web Servers disponibilizam as funcionalidades do myGIAF. 

Database Servers 

Para suportar a solução em termos de dados será utilizado o Oracle Database Server. No actual 
ERP GIAF  já é utilizada uma base de dados Oracle. Os módulos de suporte ao negócio que vão ser 
implementados no âmbito deste projecto também vão ser suportados por uma BD Oracle. 
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O sistema de gestão de trabalho temporário foi dividido em dois grandes módulos: 

• Recrutamento e Selecção; 

• Gestão de Contratos de Trabalho Temporário. 

Como já foi visto anteriormente, o sistema estará implementado em duas plataformas de 
desenvolvimento. Todo o módulo de Gestão de Contratos de Trabalho Temporário irá estar no GIAF. 
Quanto ao módulo de Recrutamento e Selecção, possuirá a maioria das funcionalidades em ambiente 
GIAF, e ainda algumas em myGIAF, a implementação da aplicação na framework myGIAF permite: 

• Interface com o ERP (GIAF): a framework myGIAF possibilita o desenvolvimento de aplicações 
integradas com o GIAF (como é o caso do próprio produto myGIAF, já que é uma extensão do 
ERP). Neste caso, é eliminada a necessidade de criação de interfaces específicos entre a aplicação a 
desenvolver e o ERP que suporta os processos da aplicação. 

• Integração de Bases de Dados: as tabelas a criar para a nova aplicação são criadas na Base de 
Dados do GIAF, eliminando a duplicação de informação, limitando a possibilidade de ocorrência 
de inconsistência de dados e tornando o sistema integrado (ERP e aplicação de Gestão de Trabalho 
Temporário), capaz de níveis de desempenho mais elevados. 

• Reporting: a framework em questão permite a criação de mapas e relatórios específicos (de acordo 
com as necessidades da aplicação), ou a chamada e disponibilização de relatórios desenvolvidos no 
GIAF. 

4.1.3 Descrição das aplicações que constituem o sistema 

O esquema a seguir apresentado (Figura 19) evidencia os fluxos de informação e as relações entre 
as diversas aplicações que constituem o sistema: o GIAF, o myGIAF, o módulo de Recrutamento e 
Selecção, o módulo Gestão de Contratos de Trabalho Temporário, e os módulos Pessoal e 
Vencimentos da área de RH e Financeira do GIAF. 
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Figura 19: Interacção entre as aplicações do sistema 

 

No esquema apresentado, realçam-se as seguintes interacções entre as aplicações existentes: 

• Inicialmente é efectuado um pedido da empresa utilizadora de trabalho temporário fora desta 
aplicação; 

• Quando a proposta da empresa utilizadora de trabalho temporário é aceite pela empresa de 
trabalho temporário, esta é inserida no sistema, via GIAF, por parte de um responsável de 
Recursos Humanos; 

• Após a disponibilização da proposta no sistema para candidaturas, existem duas formas para 
inserir um candidato efectuar uma candidatura: 

o Via GIAF: O responsável de Recursos Humanos acede ao GIAF e insere o candidato e 
cria uma nova candidatura; 

o Via myGIAF: O candidato acede ao portal myGIAF e após inserir os seus dados 
selecciona a (s) proposta (s) a que se pretende candidatar. 
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• Os responsáveis de Recursos Humanos procedem às avaliações das candidaturas e no final 
atribuem as propostas aos candidatos no GIAF; 

• Em seguida, é criado o contrato de trabalho temporário e o contrato de utilização de trabalho 
temporário pelo director de Recursos Humanos também em GIAF; 

• O processamento de vencimento e registo de folhas de horas é então integrado com o módulo 
de Pessoal e Vencimentos do GIAF e no final com o módulo da Financeira de forma a 
processar a facturação dos contratos. 

4.2 Plataformas de Desenvolvimento 

4.2.1 Plataforma de Desenvolvimento GIAF 

4.2.1.1 Arquitectura Física do GIAF 

A arquitectura física do GIAF pode ser visualizada na Figura 20: 

 

Figura 20: Arquitectura física do GIAF 

O ERP GIAF utiliza arquitectura cliente/servidor, sendo desenvolvido sob a plataforma Windows 
Server / Linux / Unix, com tecnologia ORACLE. O armazenamento de dados é assegurado por um 
sistema de base de dados relacional ORACLE. Em ambiente cliente/servidor é ainda necessária a 
existência de uma área para colocação do software aplicacional – servidor aplicacional. 

4.2.1.2 Arquitectura Lógica do GIAF 

A arquitectura lógica do GIAF pode ser visualizada na Figura 21: 
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Figura 21: Arquitectura lógica do GIAF 

 

O ERP GIAF possui uma arquitectura lógica que utiliza o modelo 3-tier, ou seja, é composta pelas 
seguintes 3 camadas: 

• Interface: responsável pela interacção entre o utilizador e a aplicação;  

• Lógica de Negócio: responsável pela implementação da lógica das funcionalidades; 

• Acesso a Dados: responsável pelo armazenamento de toda a informação utilizada na aplicação. 

Em seguida serão descritas mais pormenorizadamente cada uma das diferentes camadas. 

Camada de Interface: 

A interface do sistema é Windows. Como apoio ao utilizador o SGBD ORACLE disponibiliza a 
ferramenta de pesquisa e reporte, ORACLE DISCOVERER, com interface Windows de fácil 
manuseio. O MS-OFFICE EXCEL permite, também, a ligação ao SGBD ORACLE. A interligação 
das ferramentas Microsoft com os módulos aplicacionais propostos é obtida sem dificuldades via 
ODBC ou DDE. 

Camada de Lógica de Negócio: 

A camada de Lógica de Negócio é a responsável pela implementação das funcionalidades 
correspondentes à plataforma de desenvolvimento GIAF. Os módulos do Software Aplicacional 
propostos, estão disponíveis para exploração em Base de Dados ORACLE, Sistemas UNIX ou 
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Windows e na filosofia Cliente/Servidor podendo trabalhar com um elevado número de Utilizadores 
em simultâneo. 

Camada de Acesso a Dados: 

Na camada de Acesso a Dados, são efectuadas chamadas directas à Base de Dados do GIAF, assim 
como a procedimentos e funções de modo a desencadear processos sobre a aplicação. 

4.2.2 Plataforma de Desenvolvimento myGIAF 

4.2.2.1 Arquitectura Física do myGIAF 

A arquitectura física do myGIAF pode ser visualizada na Figura 22: 

 

Figura 22: Arquitectura do myGIAF 

Esta aplicação, à semelhança de todas as aplicações web, contém todo o seu código exclusivamente 
no servidor, sendo este acedido pelo cliente através de um browser. Uma aplicação do tipo browser é 
portanto o único software que o computador cliente terá de possuir. O servidor web baseia-se num 
servidor aplicacional com Apache Tomcat ou Oracle Application Server 10g. A Base de Dados 
utilizada, que é a Base de Dados do próprio GIAF, encontra-se num servidor Oracle. 

Sempre que, por parte do utilizador, é efectuado um pedido ao servidor, é feita a comunicação 
desse pedido à aplicação através de um servlet do servidor aplicacional, interagindo a aplicação com a 
base de dados, se necessário, por forma a dar resposta ao utilizador. A resposta é então reencaminhada 
para o utilizador e visualizada no browser. 

4.2.2.2 Arquitectura Lógica do myGIAF e framework myGIAF 

A arquitectura lógica desta framework, que se encontra suportada na framework Apache Struts, está 
representada igualmente na figura anterior (Figura 22). 
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A entrada do processamento é feita no JSP (Vista), que gera a página HTML de acordo com a 
classe Java (Modelo) correspondente. Os pedidos feitos pelo Cliente são tratados pelo Controlador, 
que é implementado através de um servlet Java. 

A framework myGIAF possui portanto uma arquitectura lógica que utiliza o modelo 3-tier, ou seja, 
é composta pelas seguintes 3 camadas: 

• Presentation Layer (camada de Interface): Esta camada é a responsável pela interacção entre o 
utilizador e a aplicação; 

• Business Logic Layer (camada de Lógica de Negócio): Nesta camada está implementada a lógica 
das funcionalidades; 

• Data Access Layer (camada de Acesso a Dados): Esta camada é a responsável pelo armazenamento 
de toda a informação utilizada na aplicação. 

Sendo uma aplicação web Java EE (Java 2 Platform, Enterprise Edition) (J2EE), o 
desenvolvimento passa pela interface com funcionalidade JSP (JavaServer Pages) e pela lógica de 
negócio em Java. Os restantes módulos da aplicação correspondem a módulos da framework. 

Camada de Interface: 

A camada de Interface é essencialmente baseada em tecnologia HTML (HyperText Markup 
Language). São utilizadas folhas de estilo CSS (Cascading Style Sheets), que são referenciadas a partir 
dos ficheiros JSP, de forma a tornar a interface mais customizável e mais atractiva. 

A tecnologia JSP possui suporte para criação de novas tags e utiliza noções de XML (Extensible 
Markup Language) para tal, podendo assim o ficheiro JSP criado conter tags específicas da 
framework, as quais são validadas através de taglibs, isto é, da definição em XML dos atributos 
possíveis para cada tag. As taglibs das tags específicas da framework são do tipo db e page. Para 
criação de uma nova tag, é necessária a criação de várias classes e actualização da taglib que descreve 
o modo de funcionamento da tag. 

Camada de Lógica de Negócio: 

A camada de Lógica de Negócio é a responsável pela implementação das funcionalidades 
correspondentes à plataforma de desenvolvimento myGIAF. 

Esta camada contém um ficheiro Java que chama os vários métodos dos restantes módulos. Foi 
implementada quase exclusivamente em linguagem Java, contudo, existem também instruções SQL, 
utilizadas para fazer chamadas a funções de acesso à base de dados, ou ainda, nas tags dos ficheiros 
JSP. 

Camada de Acesso a Dados: 

Na camada de Acesso a Dados, a framework efectua chamadas directas à Base de Dados do GIAF, 
assim como a procedimentos e funções de modo a desencadear processos sobre o GIAF. 

Nesta camada encontram-se todas as classes necessárias para o acesso aos dados, tanto no caso de 
mapeamento de objectos em memória, como no caso de acessos pontuais à base de dados. No primeiro 
caso, os acessos são feitos através das classes PagedTable e GenericRecord, enquanto que no segundo 
caso, é utilizada a classe SQLman. No caso da chamada de procedimentos da base de dados, é utilizada 
a classe Misc. 
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Web Services 

Quanto à utilização de web services, por forma a integrar sistemas com tecnologias diferentes, são 
utilizados web services SOAP sobre HTTP. Para implementar os web services, utiliza-se a plataforma 
XFire, embutida no myGIAF. Esta tecnologia suporta os padrões dos web services como SOAP, 
WSDL, entre outros. O WSDL é gerado automaticamente pela aplicação. Os clientes dos web services 
são implementados com base na plataforma Áxis, que permite uma implementação menos complexa 
do que o XFire para clientes. 

Classes 

Na figura seguinte (Figura 23), encontram-se representadas as classes mais importantes do 
myGIAF, estando de seguida descritas. 

 

Figura 23: Diagrama de classes do myGIAF 

• WebPage – esta classe representa a página web, servindo de container dos objectos que lidam com 
a base de dados, assim como dos referentes aos formulários existentes na página. A framework 
disponibiliza também um conjunto de métodos ou triggers que são usados para programar o 
comportamento da página. Métodos estes que serão descritos neste capítulo. Quando se pretende 
criar uma nova página, é necessário fazer extend a esta classe, definindo também uma variável 
estática do tipo String com o prefixo da página, de modo a facilitar a identificação desta no ficheiro 
JSP ou a partir de outras páginas externas. 

• PagedTable – esta classe de objectos representa uma tabela da base de dados em memória, sendo 
criada com base num comando SQL que contém a query que permite povoar a mesma. A principal 
funcionalidade disponibilizada pela classe é o update automático da base de dados quando os dados 
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da tabela são alterados em memória. Este update é despoletado pelo método commitForm 
disponibilizado pela classe WebPage, que efectua a submissão de todos os dados no formulário e 
consequente update na base de dados. É também possível efectuar a paginação dos registos, o que 
facilita a visualização dos dados num formulário web. 

• GenericRecord – um GenericRecord é um objecto que representa um registo na base de dados, 
sendo portanto usado em várias classes, como por exemplo para representar cada registo numa 
PagedTable. 

• DBAO – esta classe é responsável pela gestão das pools de ligações. Uma pool de ligações é uma 
cache de ligações à base de dados mantida em memória de modo a que as ligações possam ser 
reutilizadas ao longo do tempo, permitindo assim melhorar o tempo de resposta de um pedido de 
ligação à base de dados. 

• SQLman – esta classe é utilizada para acessos indiscriminados à base de dados. 

Triggers 

Algumas das principais características que esta framework apresenta, são a implementação baseada 
em métodos desencadeados por eventos, ou seja, Triggers, e o uso de Tags específicas para a 
framework. 

A interacção das páginas é então feita através de triggers, isto é, de métodos desencadeados por 
uma determinada acção. Assim, as acções a decorrer numa determinada altura são determinadas pelo 
código implementado no método trigger respectivo na classe Java. 

Os Triggers existentes na framework podem ser dos seguintes tipos, mediante as acções que os 
fazem despoletar: 

• Instanciação da página em memória; 

• Entrada e saída de página; 

• Manipulação de objecto em memória: estes triggers referem-se a acções feitas imediatamente antes 
ou depois da submissão dos dados do formulário no objecto em memória; 

• Manipulação da Base de Dados: estes triggers referem-se a acções feitas imediatamente antes ou 
depois da submissão dos dados do formulário na base de dados, através do método commitForm(). 

Os principais triggers disponibilizados por uma classe WebPage estão representados na Figura 24, 
que ilustra também a sequência de execução dos mesmos: 



 

60 

 

Figura 24: Principais Triggers disponibilizados por uma classe WebPage    

De seguida, são descritos os Triggers mais importantes: 

• onCreate – é activado aquando da instanciação do formulário (tag page:form). É neste método que 
todas as variáveis da página devem ser inicializadas. Neste caso, é instanciado um objecto 
PagedTable onde se especifica o prefixo e o select que é usado para preencher os dados do objecto; 

• onPageShow – este trigger é activado a seguir à criação da página, ou quando se regressa a uma 
página já criada; 

• onPageEnter – é activado após a criação da página e sempre que há submissão de dados do 
formulário, ou seja, quando é gerado o pedido do cliente; 

• onPageExit – é activado sempre que o processamento de dados da página termina, ou seja, quando 
é gerada a resposta do servidor; 

• action – é chamado pelo elemento page:action existente no formulário. O nome do método é 
constituído pelo prefixo action concatenado com o nome do elemento definido no formulário; 
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• preInsert – é activado para cada novo registo a ser inserido na base de dados; 

• preUpdate – é activado para cada registo a ser modificado na base de dados; 

• preDelete – é activado para cada registo a ser eliminado da base de dados. 

Tags 

As Tags JSP definem funcionalidades modulares que podem ser reutilizadas em qualquer página 
JSP, reduzindo a necessidade de incluir código Java nas mesmas. A plataforma disponibiliza dois 
grupos de tags específicas: 

• db – para campos que provêm dos objectos mapeados da base de dados; 

• page – para campos normais de formulário; 

O primeiro grupo compreende as tags que fornecem funcionalidade relativa a campos da base de 
dados, enquanto que o segundo refere-se aos campos de um formulário de uma página. Estas estão 
directamente ligadas pela plataforma a campos da base de dados ou a objectos Java de uma página. 
Neste caso, é necessária a existência dos métodos getter e setter para o objecto em questão. Em geral, 
o atributo field especifica o nome do campo/variável, podendo haver casos, como na lista de valores, 
em que existem mais campos relacionados com a tag. Uma funcionalidade disponibilizada pela 
plataforma é a actualização automática dos campos aquando de uma alteração no formulário ou base 
de dados. 

Para campos de texto são utilizadas as tags label e text, que são comuns aos dois grupos de tags. A 
tag page:form permite associar a classe Java que implementa a página e especificar o servlet que trata 
todas as acções despoletadas pelo browser. A tag db:table permite visualizar o conteúdo de um 
objecto do tipo PagedTable, e, por sua vez, a tag record mostra o conteúdo de um objecto 
GenericRecord, instanciado pela classe Java. Para representar campos que contenham datas utiliza-se 
a tag date, que facilita o preenchimento do formulário através do uso de um calendário. 

4.3 Tecnologias 

Neste capítulo serão apresentadas as tecnologias utilizadas no âmbito do Projecto em ambos os 
ambientes de desenvolvimento em que a aplicação foi implementada. 

4.3.1 Tecnologias GIAF 

Tal como mencionado na secção anterior, as tecnologias utilizadas na plataforma GIAF, e 
consequentemente nos módulos, são as seguintes: 

• Oracle Database (SGBD): ferramenta cliente/servidor para a gestão de Bases de Dados. Trata-se 
de um produto vendido a nível mundial, contudo o seu preço elevado, faz com que só exista em 
empresas muito grandes e multinacionais, por norma geral. 

No desenvolvimento de páginas web acontece o mesmo: como é um sistema muito caro não 
está tão espalhado como outras bases de dados, por exemplo, Access, MySQL, SQL Server, etc. 

Para desenvolver em Oracle é utilizado PL/SQL, uma linguagem de 5ª geração, com grande 
potencial para tratar e gerir bases de dados. 
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• Oracle iDS – Oracle Forms 6i e Reports 6i: ferramenta que permite desenvolver complexas 
aplicações Cliente/Servidor baseadas em ecrãs interactivos e complexos relatórios que tornam a 
programação convencional obsoleta permitindo um grande aumento de produtividade. A sua 
utilização é feita em ambientes gráficos como o Windows. A integração com ferramentas de MS 
Office é perfeita possibilitando a exploração de todas as potencialidades destas ferramentas. 
Engloba, entre outros, o Forms Developer e o Reports Devoloper. 

O Forms Developer é utilizado na construção de aplicações orientadas à base de dados e 
que podem ser implementadas em ambiente cliente/servidor. Existem várias ferramentas no 
pacote Forms Developer, mas a principal é o Forms Builder. 

O Forms Builder é a ferramenta da Oracle para construção de aplicações locais ou web. 
Dispõe de ambiente gráfico e permite programar com total ligação à base de dados. 

O Reports Developer é um conjunto de ferramentas da Oracle usadas para a construção de 
relatórios a partir de dados extraídos de uma base de dados. A sua principal ferramenta é o 
Reports Builder. 

O Reports Builder é a ferramenta da Oracle para construção de relatórios e listagens. 
Dispõe de ambiente gráfico e permite programar com total ligação à base de dados. 

• SQL – Structured Query Language: linguagem de pesquisa declarativa para sistemas de bases de 
dados relacionais. 

• PL/SQL: (acrónimo para a expressão inglesa Procedural Language/Structured Query Language) é 
uma extensão da linguagem padrão SQL para o SGBD Oracle da Oracle orporation. Permite que a 
manipulação de dados seja incluída em unidades de programas. Blocos de PL/SQL são passados e 
processados por uma PL/SQL Engine que pode estar dentro de uma ferramenta Oracle ou do 
Server. A PL/SQL Engine filtra os comandos SQL e manda individualmente o comando SQL para 
o SQL Statement Executor no Oracle Server, que processa o PL/SQL com os dados retornados do 
Server. É a linguagem básica para criar programas complexos e poderosos, não só na base de 
dados, mas também em diversas ferramentas Oracle. 

• Normas da INDRA: a INDRA possui normas rigorosas que determinam quais as ferramentas e 
tecnologias que podem ser usadas no desenvolvimento de software, seja para garantir a qualidade 
dos seus produtos, seja pelas licenças de ferramentas que possui e restrições que daí advêm. 
Assim, o uso do GIAF deve-se ao facto de ser uma aplicação fiável e já implantada em muitos 
clientes, cujas tecnologias são consideradas fiáveis e que são de uso recorrente por parte da 
INDRA. 

4.3.2 Tecnologias myGIAF 

Assim, tal como mencionado na secção anterior, as tecnologias utilizadas na plataforma myGIAF, e 
consequentemente no módulo de Gestão de Trabalho Temporário, são as seguintes: 

• Java EE (J2EE) – Java Platform Enterprise Edition: plataforma de programação que faz parte da 
plataforma Java, e é direccionada para aplicações multi-camadas, baseadas em componentes 
modulares executadas num servidor aplicacional; 

• JSP – Java Server Pages: tecnologia utilizada no desenvolvimento de aplicações web, já que 
permite a geração automática de HTML, entre outros. É baseada na linguagem de programação 
Java, tendo assim a vantagem de portabilidade de plataforma; 
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• HTML – HyperText Markup Language: linguagem markup utilizada para desenvolver páginas 
web; 

• CSS – Cascading Style Sheets: linguagem de estilo utilizada para definir a apresentação de 
documentos escritos em linguagem markup, como é o caso do HTML; 

• SQL – Structured Query Language: linguagem de pesquisa declarativa para sistemas de bases de 
dados relacionais. 

4.4 Modelo da base de dados 

Como o módulo de Gestão de Trabalho Temporário é parte integrante do GIAF e do myGIAF, este 
utiliza a mesma base de dados do GIAF, utilizando assim algumas das tabelas directamente, a maior 
parte destas tabelas foram criadas especificamente no âmbito do projecto desenvolvido, e também uma 
view sobre uma tabela. 

Na Figura 25 está representado o modelo da base de dados, não o total, mas a sua parte mais 
significativa. 
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Figura 25: Modelo da Base de Dados 

 

De referir que se decidiu por denominar todas as tabelas e views com o prefixo “SGTT_” para 
assim determinar facilmente, de entre todas as tabelas e views existentes na Base de Dados, quais as 
que são utilizadas pelo módulo de Gestão de Trabalho Temporário. 
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Tabelas: 

• A tabela de candidatos SGTT_CANDIDATO 

• A tabela de habilitações do candidato SGTT_HABILITACAO 

• A tabela de formações do candidato SGTT_FORMACAO 

• A tabela da experiência profissional do candidato SGTT_EXPERIENCIA PROFISSIONAL 

• A tabela de idiomas do candidato SGTT_LINGUA 

• A tabela de propostas SGTT_PROPOSTA 

• A tabela de anúncios das propostas SGTT_ANUNCIO 

• A tabela de candidaturas SGTT_CANDIDATURA 

• A tabela das fases da candidatura SGTT_FASE 

• A tabela das avaliações das fases das candidaturas SGTT_AVALIACAO 

• A tabela dos custos da selecção SGTT_CUSTO 

• A tabela dos contratos de trabalho temporário SGTT_CONTRATO 

• A tabela das folhas de horas SGTT_FOLHA_HORAS 

• A tabela das empresas utilizadoras de trabalho temporário SGTT_EUTT 

 

Views: 

 
• A tabela de empregados SGTT_EMPREGADO 

 

De seguida serão descritas as tabelas e as views: 

 

• SGTT_CANDIDATO: Representa um Candidato, e contém todos os dados pessoais que 
descrevem cada candidato, como, nome, morada, data de nascimento, bem como, dados de 
alguns documentos pessoais, como, bilhete de identidade ou carta de condução. Esta tabela 
tem uma chave primária, o número de candidato, o seu identificador único, quando é criado 
um novo candidato, o seu identificador é o imediatamente ao último. Quando o candidato é 
inserido no myGIAF, grande parte dos dados desta tabela são obrigatórios, com o intuito de 
não permitir o registo de candidatos spam. Esta tabela contém todas as pessoas que efectuem 
uma candidatura a uma proposta, quer sejam funcionários ou externos à empresa. 

 

• SGTT_HABILITACAO: Representa uma Habilitação do candidato, está ligada a este através 
do seu identificador, para cada habilitação do candidato é necessário inserir qual a data em que 
ocorreu a habilitação, o grau obtido, a organização de ensino e a classificação final. 
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• SGTT_FORMACAO: Representa uma Formação do candidato, está ligada a este através do 
seu identificador, para cada formação do candidato é necessário inserir qual a data em que 
ocorreu a formação, a designação da formação, a entidade formadora e observações caso se 
justifique. 

 

• SGTT_EXPERIENCIA PROFISSIONAL: Representa uma Experiência Profissional do 
candidato, está ligada a este através do seu identificador, para cada experiência profissional do 
candidato é necessário inserir qual a data em que ocorreu a experiência profissional, as 
principais actividades desenvolvidas, a entidade empregadora e o tipo de entidade 
empregadora. 

 

• SGTT_LINGUA: Representa uma língua do candidato, está ligada a este através do seu 
identificador, para cada língua do candidato é necessário inserir que idioma se trata, o nível de 
conhecimentos, ao nível da compreensão, conversação e escrita, caso o candidato tenha tido 
alguma formação de uma determinada língua, deve especificar a data da obtenção da 
certificação, a entidade formadora e observações caso se justifique. 

 

• SGTT_PROPOSTA: Representa uma Proposta, e contém todos os dados relacionados com 
esta, dados específicos do trabalho a desenvolver como, resumo, resultados esperados, plano 
de trabalho, perfil de candidato e as áreas envolvidas. Contém também dados relacionados 
com a candidatura, início das candidaturas, fim das candidaturas e o número máximo 
permitido caso se justifique, dados do responsável pela proposta, nome, e-mail, telefone e 
cargo na empresa. Esta tabela tem uma chave primária, o número de proposta, o seu 
identificador único, quando é criada uma nova proposta, o seu identificador é o imediatamente 
ao último. 

 

• SGTT_ANUNCIO: Representa um Anúncio da proposta, esta tabela foi criada porque 
anúncios como o jornal, em que este é pago pela empresa pelo espaço ocupado, não é feita 
uma descrição alongada da proposta, então foi necessária a criação de alguns campos 
adicionais específicos para cada anúncio. 

 

• SGTT_CANDIDATURA: Representa uma Candidatura, é nesta tabela que um candidato é 
associado a uma proposta, só assim é possível participar no processo de recrutamento. 

 

• SGTT_FASE: Representa uma fase do processo de avaliação de uma candidatura. É criada 
aquando da criação da proposta. Um processo de recrutamento pode ter até cinco fases. Esta 
tabela está ligada à view de empregados, uma vez que cada fase tem um responsável, que pode 
ou não ser o mesmo que da proposta. 

 

• SGTT_AVALIACAO: Representa a avaliação de uma de uma fase do processo de avaliação 
de uma candidatura. O resultado da avaliação de todas as fases de uma candidatura, para todas 



 

67 

as candidaturas a uma dada propostas é mostrado posteriormente para que o responsável de 
Recursos Humanos possa escolher quais os candidatos atribuídos à proposta. 

 

• SGTT_CUSTO: Representa os custos associados a cada fase de do processo de avaliação de 
uma candidatura. Esta tabela está ligada à view de empregados uma vez que é necessário um 
responsável da empresa para analisar os custos. 

 

• SGTT_CONTRATO: Representa um contrato de trabalho temporário ou um contrato de 
utilização de trabalho temporário, dependendo se é feito com o trabalhador de trabalho ou com 
a empresa utilizadora de trabalho temporário, respectivamente. Para um dado trabalhador 
temporário irá existir um contrato de trabalho temporário para cada empresa em que este 
esteja a trabalhar. O contrato possui ainda 4 estados: criado, activo, terminado e finalizado. 
Para além destes dados, esta tabela possui os requisitos obrigatórios ao abrigo da lei [DPR07]. 

 
 

• SGTT_FOLHA_HORAS: Representa uma folha de horas de um trabalhador temporário. A 
folha de horas possui toda a informação relativa ao trabalho desenvolvido, e sem as quais seria 
impossível facturar o contrato ou pagar o vencimento. A partir das folhas de horas, são 
gerados os movimentos de facturação e vencimento. Assim, os valores são pagos ao 
trabalhador temporário e facturados à empresa utilizadora do trabalho temporário. Esta tabela 
está ligada à view de empregados uma vez que é necessário um responsável da empresa para 
aprovar a folha de horas. 
 

• SGTT_EUTT: Representa uma empresa utilizadora de trabalho temporário que é cliente da 
empresa de trabalho temporário. É nesta empresa que o trabalhador temporário vai laborar, e é 
esta a quem a empresa de trabalho temporário vai facturar pelo trabalhador temporário. 

 

• SGTT_EMPREGADO: Esta view representa um Empregado, contendo os dados que 
descrevem cada funcionário, tal como código, nome, assim como o seu cargo, categoria e 
centro de custo (chaves estrangeiras), e também o seu horário (chave estrangeira). Neste caso 
foi criada uma view e não uma tabela nova já que utiliza os dados de funcionários já existentes 
no GIAF. Não são utilizadas directamente as tabelas do GIAF, já que são diversas, e contêm 
inúmeros campos não necessários para este módulo, e ainda porque este módulo não alberga a 
inserção, alteração ou eliminação de dados de Funcionários, ou seja, apenas permite a sua 
consulta. 

 

Foram ainda utilizadas outras tabelas do GIAF, dessas a mais importante trata-se da SLTCODGER, 
esta tabela foi utilizada para a criação de várias listas de valores (lista em que os seus registos 
dificilmente são alterados), o modo de funcionamento das listas de valores encontra-se especificado no 
Anexo C. 
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Capítulo 5Capítulo 5Capítulo 5Capítulo 5    

5 Desenvolvimento do SGTT 

5.1 Protótipo Funcional 

O desenvolvimento no âmbito do Sistema de Gestão de Trabalho Temporário consistiu na 
elaboração de um protótipo funcional. 

Tal como já foi descrito anteriormente, o projecto foi dividido em dois módulos, o módulo de 
Recrutamento e Selecção e o módulo de Gestão de Contratos de Trabalho Temporário. Este protótipo 
funcional pretende cobrir apenas as funcionalidades previstas para o módulo de Recrutamento e 
Selecção. Brevemente será iniciado o desenvolvimento do módulo de Gestão de Contratos de Trabalho 
Temporário, uma vez que a sua análise já foi concretizada. 

Não foi objectivo deste protótipo a validação da arquitectura nem das tecnologias, uma vez que 
tanto o GIAF como o myGIAF, já se encontram delineadas e validadas, contento já vários módulos 
desenvolvidos. 

Este protótipo foi criado como com o intuito de chegar à solução final, ao mesmo tempo, que era 
possível validar as funcionalidades desenvolvidas, bem como,a sua usabilidade e lógica de negócio.  

As principais funcionalidades deste protótipo relativas ao módulo de selecção e recrutamento no 
GIAF e myGIAF foram as seguintes: 

• Criação de propostas; 

• Inserção de candidatos; 

• Registo de candidaturas; 

• Avaliação de candidaturas; 

• Atribuição de candidatos às propostas. 

Ao longo do desenvolvimento foram realizados um conjunto vasto de testes, que posteriormente 
foram validados. Foi já elaborado também um plano de instalação, contendo todos os processos 
necessários para a implementação da aplicação no cliente. 
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5.2 Detalhes do Desenvolvimento 

Neste capítulo serão apresentadas as principais funcionalidades do módulo de Recrutamento e 
Selecção, estas serão divididas tendo em conta o ambiente onde foram desenvolvidas, GIAF e 
myGIAF. Para uma análise mais aprofundada de todo o desenvolvimento pode ser consultado o 
Manual do Utilizador, presente no Anexo C. 

5.2.1 Desenvolvimento GIAF 

Inicialmente, foi adicionado ao GIAF (cuja página de entrada se encontra na Figura 26) o Menu 
Principal disponibilizado para os utilizadores no âmbito do Sistema de Gestão de Trabalho 
Temporário. 

 

Figura 26: Página de Entrada do GIAF 

 

Foram então adicionadas ao menu principal (Figura 27), as opções relativas ao módulo de selecção 
e recrutamento. Estas opções são: 

• Gestão de Candidatos; 

• Gestão de Propostas; 

• Gestão de Candidaturas; 

• Listagens; 

• Tabelas. 
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Figura 27: Menu Principal do GIAF 

De seguida serão analisadas as opções referidas anteriormente, sendo apenas analisadas algumas 
das sub-opções, para uma análise mais aprofundada pode-se consultar o Manual do Utilizador, 
presente no Anexo C. 

 

Gestão de Candidatos 

No menu de gestão de candidatos, é possível gerir toda a informação relacionada com os 
candidatos, tal como: 

• Inserir novo candidato; 

• Editar um candidato existente; 

• Consultar os Candidatos; 

• Visualizar uma lista com os candidatos existentes, bem como, consultar toda a informação destes; 

• Visualizar o histórico de candidaturas efectuadas pelo candidato. 

 

Neste ecrã é possível inserir um novo candidato (Figura 28), para tal, é necessário escolher o tipo 
de candidato, caso seja interno inserir também o nome, caso seja externo, inserir o número de 
empregado. De seguida caso o candidato fosse externo seria necessário preencher todos os dados, num 
ecrã semelhante ao da Figura 29, caso o candidato fosse interno seria necessário preencher apenas 
alguma informação, uma vez que muitos dos seus dados eram automaticamente reconhecidos. 
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Figura 28: Inserção de candidatos 

 

Neste ecrã (Figura 29), é possível editar todos os dados de um candidato. Este ecrã é idêntico ao 
referido anteriormente, na inserção dos detalhes de um novo candidato. 

 

 

Figura 29: Edição de candidatos 

Na opção Listar Candidatos (Figura 30), podem ser visualizados todos os candidatos existentes no 
sistema, bem como, o tipo destes. A partir deste ecrã, podem ser visualizados os detalhes de cada 
candidato e as candidaturas que efectuou. É possível também filtrar a lista de candidatos por vários 
critérios. 
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Figura 30: Listagem de Candidatos 

 
Gestão de Propostas 

No menu de gestão de propostas, é possível gerir toda a informação relacionada com as propostas, 
tal como: 

• Inserir nova proposta; 

• Editar uma proposta existente; 

• Consultar as propostas; 

• Visualizar uma lista com as propostas existentes, bem como, consultar toda a informação destas; 

• Visualizar o histórico de candidaturas efectuadas à proposta. 

O ecrã seguinte (Figura 31) é utilizado na inserção de propostas, em que é necessário inserir todos 
os dados, e também na edição dos dados de propostas previamente criadas. É de referir que é neste 
ecrã que são inseridas ou editadas as fases a que cada candidatura a uma determinada proposta será 
sujeita. 
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Figura 31: Edição de propostas 

 

Gestão de Candidaturas 

No menu de gestão de propostas, é possível gerir toda a informação relacionada com as 
candidaturas, tal como: 

• Inserir nova candidatura; 

• Editar uma candidatura existente; 

• Consultar as candidaturas; 

• Visualizar uma lista com as candidaturas existentes, bem como, consultar toda a informação 
destas; 

• Atribuir as propostas. 

Nesta opção (Figura 32), é possível inserir uma nova candidatura, para tal, é necessário inserir qual 
o candidato e qual a proposta, são feitas várias verificações. Alguns dos dados encontram-se já 
inseridos, pelo que podem ser alteradas. 
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Figura 32: Inserção de candidaturas 

 

Este ecrã (Figura 33), tem uma importância elevada porque permite à chefia visualizar para cada 
proposta, quais as candidaturas efectuadas e qual o resultado da avaliação de cada fase a que a 
candidatura foi sujeita. Assim poderá ter uma perspectiva global, para escolher quais os candidatos 
que serão aceites, tendo em conta o número de vagas disponibilizadas para a proposta. 

 

 

Figura 33: Atribuição de propostas a candidatos 

 

Listagens 

Nesta opção, é possível efectuar listagens, todas as listagens têm um conjunto de dados que podem 
ser seleccionados, podendo inclusive ser definidos perfis de parâmetros. 

Nesta listagem (Figura 34), é possível visualizar uma lista dos candidatos existentes no sistema, 
colocando ou não parâmetros que filtrem esses mesmos candidatos, como, número de candidato 
mínimo e máximo e o tipo (interno ou externo). 
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Figura 34: Parametrização da listagem de candidatos 

 

Na Figura 35, está presente o resultado da parametrização efectuada na figura anterior. Uma 
listagem do candidato 1 ao 6, de qualquer tipo. O formato da listagem é pdf, que foi a seleccionada. 

 

 

Figura 35: Listagem de candidatos 

 

Tabelas 

Nas tabelas, é possível visualizar para cada módulo, quais as lista de valores que foram definidas, 
bem como, a sua descrição. 

Neste ecrã (Figura 36), podem ser visualizadas as listas de valores definidas para a opção de menu 
Gestão de Propostas, existem ainda tabelas para todas as outras opções.   
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Figura 36: Tabelas de gestão de propostas 

5.2.2 Desenvolvimento myGIAF 

Inicialmente, foi alterado no myGIAF (cuja página de entrada se encontra na Figura 37), o Menu 
Principal disponibilizado para os utilizadores, geralmente candidatos. 

 

 

Figura 37: Página de entrada do myGIAF 

 

Foi então adicionado ao menu principal (Figura 38), a opção relativa ao módulo de Recrutamento e 
Selecção. Esta opção é Candidaturas, dentro desta opção de menu foram criadas as sub-opções: 
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• Listar Propostas; 

• Efectuar Candidatura. 

 

 

Figura 38: Menu Principal do myGIAF 

 

De seguida vamos analisar pormenorizadamente cada uma das opções implementadas no âmbito do 
protótipo funcional desenvolvido. 

 

Listar Propostas 

Nesta opção o utilizador, possível candidato, pode visualizar uma lista com todas as propostas 
abertas a candidaturas, podem ser vistos dados como, o proponente e o título da proposta (como pode 
ser visto na Figura 39).  
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Figura 39: Listagem de propostas 

 

Para cada proposta o utilizador, pode visualizar todos os detalhes acerca desta, pressionando para 
isso a lupa em frente à proposta. Nesta nova página (Figura 40), o utilizador pode ver um resumo da 
proposta, o plano de trabalho, as áreas envolvidas, entre outros dados. 

 

 

Figura 40: Detalhes da proposta 
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Após a análise das propostas por parte do utilizador, este pode aceder ao menu para efectuar a 
candidatura (Figura 41). Para tal, terá que inserir todos os seus dados e de seguida escolher qual a 
proposta. 

 

 

Figura 41: Ecrã de inserção de dados da candidatura 
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Capítulo 6Capítulo 6Capítulo 6Capítulo 6    

 

6 Conclusões 

Neste capítulo serão apresentadas as considerações finais acerca dos desenvolvimentos produzidos 
ao longo do Projecto. É mostrado o estado actual do sistema e quais as principais dificuldades 
encontradas. No final são apresentadas as perspectivas futuras. 

6.1 Estado do Sistema 

Como já foi possível observar ao longo deste relatório, o sistema não foi totalmente implementado, 
de seguida na Figura 42, será apresentado o estado actual do sistema, quais as principais 
funcionalidades implementadas, e quais as que já foram projectadas para futura implementação. 
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Figura 42: Estado do sistema 

 

 

 - Esta tarefa é efectuada fora do SGTT. A empresa utilizadora de trabalho 
temporário contacta a empresa de trabalho temporário, comunicando a sua necessidade e os detalhes 
desta, como o perfil do trabalhador por exemplo, para posteriormente ser introduzida no sistema. 

 

 - As tarefas deste tipo foram concluídas ao longo do Projecto. Estas dizem 
respeito ao módulo de Recrutamento e Selecção. As principais dificuldades na elaboração deste 
módulo foram: 
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• A necessidade do estudo dos processos envolvidos neste tipo de aplicações, para tal foi 
necessário o estudo de aplicações do âmbito, bem como, a consulta de bibliografia 
específica do tema; 

• Foi necessário compreender o documento que já continha alguns dos requisitos 
necessários para o sistema, e de seguida, descreve-los de uma forma mais detalhada e 
completa. 

• A necessidade de aprendizagem de novas tecnologias, trazendo uma dificuldade adicional 
o facto do módulo ter sido desenvolvido em ambientes de desenvolvimento distintos. 

No final foi possível testar todo o módulo, permitindo ver a interacção entre os diferentes 
ambientes de desenvolvimento no qual se encontra e produzido o Manual do Utilizador (Anexo C). 

 

 - As tarefas deste tipo foram concluídas de forma parcial ao longo do projecto de 
estágio. Estas dizem respeito ao módulo de gestão de contratos de trabalho temporário. Embora não 
tenham sido implementadas no sistema, foram já projectadas e documentadas de forma a serem-no 
brevemente.  

Estas serão implementadas no mesmo ambiente de desenvolvimento que parte do módulo de 
Recrutamento e Selecção pelo que não será necessário o estudo das tecnologias.  

A principal dificuldade surgiu no estudo dos processos associados ao âmbito do trabalho 
temporário, pelas suas especificidades, foi necessário então o estudo da legislação associada de uma 
forma aprofundada. 

A integração com as aplicações existentes no GIAF constituiu também um desafio porque foi 
necessário verificar como se ligariam as duas aplicações. 

O módulo de Gestão de Trabalho Temporário encontra-se então perfeitamente documentado para 
que possa ser em breve implementado. 

6.2 Trabalho desenvolvido 

Todas as fases previstas para o projecto de estágio foram desempenhadas pelo aluno finalista com 
total autonomia. Destas destacam-se: 

• Identificação dos objectivos do trabalho a desenvolver, para tal foram elaboradas reuniões 
internas e análise de soluções do âmbito; 

• Identificação, análise e validação de requisitos; 

• Análise dos processos de negócio associados ao Recrutamento e selecção e Gestão de 
Trabalho Temporário; 

• Implementação do módulo de Recrutamento e Selecção em GIAF e myGIAF; 

• Análise do módulo de Gestão de Trabalho Temporário, adaptações a efectuar no GIAF para a 
sua interligação com o nono módulo; 

• Elaboração de testes funcionais; 

• Elaboração do manual do utilizador do módulo de Recrutamento e Selecção. 
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6.3 Perspectivas de trabalho futuro 

Após a conclusão do projecto de estágio, existem várias perspectivas de futuro para o Sistema de 
Gestão de Trabalho Temporário. 

Como pode ser visto ao longo deste documento, a implementação incidiu sobre o módulo de 
Recrutamento e Selecção. Este módulo pode ser utilizado por parte das empresas, sem que tenha de 
existir o módulo de Gestão de Trabalho Temporário, assim pode-se proceder à passagem em 
produtivo. Este procedimento contempla três fases: 

• Instalação do desenvolvimento: esta fase consiste na instalação do módulo desenvolvido no cliente, 
existindo também uma formação específica associada; 

• Arranque em produtivo: esta fase tem como objectivo a utilização da aplicação GIAF com o apoio 
de consultores Indra, trata-se portanto da parametrização do sistema após a sua instalação efectuada 
na primeira fase; 

• Fecho do projecto: esta fase envolve a entrega do produto e a aceitação do mesmo por parte do 
cliente, e são levados a cabo uma série de procedimentos legais tendo em conta a relação contratual 
entre a Indra e o cliente. 

De seguida segue-se o desenvolvimento do módulo de Gestão de Trabalho Temporário. A próxima 
fase será então a implementação deste módulo em ambiente GIAF, que se encontra já perfeitamente 
projectado e documentado (consultar o Anexo B). 

Existe também a perspectiva de serem desenvolvidas novas funcionalidades em ambiente myGIAF, 
quer do módulo de Recrutamento e Selecção quer do módulo de Gestão de Trabalho Temporário. Este 
é um passo lógico, uma vez que assim será possível aceder a cada vez mais funcionalidade sem ser 
necessário ao utilizador possuir a aplicação GIAF, estas funcionalidades dirão mais respeito a 
actividades de supervisão por parte de chefias. 
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Anexo AAnexo AAnexo AAnexo A    

Planeamento 
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Figura A.1: Planeamento do projecto 
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Anexo BAnexo BAnexo BAnexo B    

Especificação de Requisitos 

De seguida, é apresentada a especificação individual dos requisitos, tal como se encontra no 
Relatório de Especificação de Requisitos criado para uso interno da empresa e para apresentação ao 
cliente. De notar que foram omitidos os diagramas de actividade por terem sido já apresentados na 
Secção 3. 

 

Inserir Candidato 

• Identificador: 1.1.1 

• Nome: Inserir Candidato  

• Prioridade: Alta  

• Actores: Responsável RH 

• Descrição: A partir desta opção é possível a criação de um novo candidato no sistema, é 
necessário especificar em primeiro lugar se é um candidato do tipo interno ou externo. 

• Sequência de funcionamento:  

o Seleccionar a opção Gestão de Candidatos. 

o Seleccionar a opção Novo Candidato. 

o Inserir tipo de Candidato. 

o Introduzir dados do Candidato. 

• Pré-condições: Log In no GIAF.  

• Pós-condições: Novo Candidato inserido no sistema. 

 

Consultar Dados do Candidato 

• Identificador: 1.1.2 
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• Nome: Consultar Dados do Candidato  

• Prioridade: Alta  

• Actores: Responsável RH 

• Descrição: A partir desta opção é possível consultar os dados de um candidato existente. 

• Sequência de funcionamento:  

o Seleccionar a opção Gestão de Candidatos; 

o Seleccionar a opção Consultar Candidatos; 

o Seleccionar a opção Listar Candidatos; 

o Pressionar Detalhes. 

• Pré-condições: Log In no GIAF.  

• Pós-condições: Informação do candidato consultada. 

 

Editar Dados do Candidato 

• Identificador: 1.1.3 

• Nome: Editar Dados do Candidato 

• Prioridade: Alta  

• Actores: Responsável RH 

• Descrição: A partir desta opção é possível editar os dados de um candidato existente. 

• Sequência de funcionamento:  

o Seleccionar a opção Gestão de Candidatos; 

o Seleccionar a opção Editar Candidatos. 

• Pré-condições: Log In no GIAF.  

• Pós-condições: Informação do candidato editada. 

 

Eliminar Candidato 

• Identificador: 1.1.4 

• Nome: Eliminar Candidato  

• Prioridade: Baixa  

• Actores: Responsável RH 

• Descrição: A partir desta opção é possível a eliminação de um candidato existente. 

• Sequência de funcionamento:  

o Seleccionar a opção Gestão de Candidatos; 

o Seleccionar a opção Editar Candidatos; 

o Pressionar Eliminar Candidato; 
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o Confirmar Eliminação. 

• Pré-condições: Log In no GIAF.  

• Pós-condições: Candidato removido do sistema. 

 

Listar Candidatos 

• Identificador: 1.1.5 

• Nome: Listar Candidatos 

• Prioridade: Alta  

• Actores: Responsável RH 

• Descrição: A partir desta opção é possível visualizar todos os candidatos presentes no sistema. 

• Sequência de funcionamento:  

o Seleccionar a opção Gestão de Candidatos; 

o Seleccionar a opção Consultar Candidatos; 

o Seleccionar a opção Listar Candidatos. 

• Pré-condições: Log In no GIAF.  

• Pós-condições: Visualização de todos os candidatos presentes no sistema. 

 

Filtrar Candidatos 

• Identificador: 1.1.6 

• Nome: Filtrar Candidatos  

• Prioridade: Média  

• Actores: Responsável RH 

• Descrição: A partir desta opção é possível pesquisar candidatos segundo vários critérios (id, 
nome, sexo, etc.). 

• Sequência de funcionamento:  

o Seleccionar a opção Gestão de Candidatos; 

o Seleccionar a opção Consultar Candidatos; 

o Seleccionar a opção Filtro; 

o Inserir condições do filtro; 

o Pressionar Filtrar. 

• Pré-condições: Log In no GIAF.  

• Pós-condições: Visualização de candidatos que cumprem os critérios inseridos. 

 

Consultar Histórico de Candidaturas 
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• Identificador: 1.1.7 

• Nome: Consultar Histórico de Candidaturas  

• Prioridade: Alta  

• Actores: Responsável RH 

• Descrição: A partir desta opção é possível consultar todas as candidaturas efectuadas pelo 
Candidato. 

• Sequência de funcionamento:  

o Seleccionar a opção Gestão de Candidatos; 

o Seleccionar a opção Consulta de Candidatos; 

o Seleccionar a opção Listar Candidatos; 

o Seleccionar Candidaturas por Candidato. 

• Pré-condições: Log In no GIAF.  

• Pós-condições: Visualização de todas as candidaturas do candidato. 

 

Consultar Histórico de Contratos 

• Identificador: 1.1.8 

• Nome: Consultar Histórico de Contratos  

• Prioridade: Alta  

• Actores: Responsável RH 

• Descrição: A partir desta opção é possível consultar todos os contratos efectuadas pelo 
Candidato. 

• Sequência de funcionamento:  

o Seleccionar a opção Gestão de Candidatos; 

o Seleccionar a opção Consulta de Candidatos; 

o Seleccionar a opção Listar Candidatos; 

o Seleccionar Contratos por Candidato. 

• Pré-condições: Log In no GIAF.  

• Pós-condições: Visualização de todos os contratos do candidato. 

 

Imprimir Propostas 

• Identificador: 1.1.9 

• Nome: Imprimir Candidatos  

• Prioridade: Média  

• Actores: Responsável RH 
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• Descrição: A partir desta opção é possível imprimir um report com uma lista com os 
candidatos existentes no sistema. Esta lista pode ser filtrada segundo vários critérios, a 
escolher pelo utilizador. 

• Sequência de funcionamento:  

o Seleccionar a opção Listagens. 

o Seleccionar a opção Candidatos 

o Seleccionar os critérios. 

o Pressionar a opção Imprimir. 

• Pré-condições: Log In no GIAF.  

• Pós-condições: Impressão de uma lista de candidatos. 

 

Inserir Candidato 

• Identificador: 1.2.1 

• Nome: Inserir Candidato 

• Prioridade: Alta  

• Actores: Candidato 

• Descrição: A partir desta opção é possível a criação de um novo candidato no sistema. 

• Sequência de funcionamento:  

o Seleccionar a opção Candidaturas; 

o Inserir dados do candidato e a (s) proposta (s); 

o Pressionar Submeter. 

• Pré-condições: Log In no myGIAF.  

• Pós-condições: Novo candidato inserido no sistema e candidatura efectuada, visualização de 
mensagem de confirmação. 

 

Efectuar Candidatura 

• Identificador: 1.2.2 

• Nome: Efectuar Candidatura 

• Prioridade: Alta  

• Actores: Candidato 

• Descrição: A partir desta opção é possível a criação de uma candidatura a uma proposta 
existente. 

• Sequência de funcionamento:  

o Seleccionar a opção Candidaturas; 

o Inserir dados do candidato e as propostas; 



 

92 

o Pressionar Submeter. 

• Pré-condições: Log In no myGIAF.  

• Pós-condições: Candidatura efectuada e novo candidato inserido no sistema, visualização de 
mensagem de confirmação. 

 

Listar Propostas 

• Identificador: 1.2.3 

• Nome: Consultar Propostas  

• Prioridade: Alta  

• Actores: Candidato 

• Descrição: A partir desta opção é possível listar todas as propostas existentes no sistema. 

• Sequência de funcionamento:  

o Seleccionar a opção Listar Propostas. 

• Pré-condições: Log In no myGIAF.  

• Pós-condições: Lista de propostas consultada. 

 

Ver Detalhes da Proposta 

• Identificador: 1.2.4 

• Nome: Ver Detalhes da Proposta  

• Prioridade: Alta  

• Actores: Candidato 

• Descrição: A partir desta opção é possível visualizar os detalhes de uma determinada 
proposta. 

• Sequência de funcionamento:  

o Seleccionar a opção Listar Propostas; 

o Seleccionar a lupa em frente à proposta. 

• Pré-condições: Log In no myGIAF.  

• Pós-condições: Detalhes da proposta consultados. 

 

Inserir Proposta 

• Identificador: 2.1.1 

• Nome: Inserir Proposta  

• Prioridade: Alta  

• Actores: Responsável RH 
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• Descrição: A partir desta opção é possível a criação de uma nova proposta no sistema. 

• Sequência de funcionamento:  

o Seleccionar a opção Gestão de Propostas. 

o Seleccionar a opção Nova Proposta. 

o Introduzir dados da Proposta. 

• Pré-condições: Log In no GIAF.  

• Pós-condições: Nova Proposta inserida no sistema. 

 

Consultar Dados da Proposta 

• Identificador: 2.1.2 

• Nome: Consultar Dados da Proposta 

• Prioridade: Alta  

• Actores: Responsável RH 

• Descrição: A partir desta opção é possível consultar os dados de uma proposta existente. 

• Sequência de funcionamento:  

o Seleccionar a opção Gestão de Propostas; 

o Seleccionar a opção Consultar Propostas; 

o Seleccionar a opção Listar Propostas; 

o Pressionar Detalhes. 

• Pré-condições: Log In no GIAF.  

• Pós-condições: Informação da proposta consultada. 

 

Editar dados da Proposta 

• Identificador: 2.1. 3 

• Nome: Editar Dados da Proposta  

• Prioridade: Alta  

• Actores: Responsável RH 

• Descrição: A partir desta opção é possível editar os dados de uma proposta existente. 

• Sequência de funcionamento:  

o Seleccionar a opção Gestão de Proposta; 

o Seleccionar a opção Editar Propostas. 

• Pré-condições: Log In no GIAF.  

• Pós-condições: Informação da proposta editada. 
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Eliminar Proposta 

• Identificador: 2.1.4 

• Nome: Eliminar Proposta  

• Prioridade: Baixa  

• Actores: Responsável RH 

• Descrição: A partir desta opção é possível a eliminação de uma proposta existente. 

• Sequência de funcionamento:  

o Seleccionar a opção Gestão de Propostas. 

o Seleccionar a opção Editar de Propostas. 

o Pressionar Eliminar Proposta. 

o Confirmar Eliminação. 

• Pré-condições: Log In no GIAF.  

• Pós-condições: Proposta removida do sistema. 

 

Listar Propostas 

• Identificador: 2.1.5 

• Nome: Listas Propostas  

• Prioridade: Alta  

• Actores: Responsável RH 

• Descrição: A partir desta opção é possível visualizar todas as propostas presentes no sistema. 

• Sequência de funcionamento:  

o Seleccionar a opção Gestão de Propostas. 

o Seleccionar a opção Consultar Propostas 

o Seleccionar a opção Listar Propostas. 

• Pré-condições: Log In no GIAF.  

• Pós-condições: Visualização de todas as propostas presentes no sistema. 

 

Filtrar Propostas 

• Identificador: 2.1.6 

• Nome: Filtrar Propostas  

• Prioridade: Média  

• Actores: Responsável RH 

• Descrição: A partir desta opção é possível pesquisar propostas segundo vários critérios 
(nome, proponente, estado, etc.). 
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• Sequência de funcionamento:  

o Seleccionar a opção Gestão de Propostas. 

o Seleccionar a opção Consultar Propostas. 

o Seleccionar a opção Filtro. 

o Inserir condições do filtro. 

o Pressionar Filtrar. 

• Pré-condições: Log In no GIAF.  

• Pós-condições: Visualização de propostas que cumprem os critérios inseridos. 

 

Consultar Histórico de Candidaturas 

• Identificador: 2.1.7 

• Nome: Consultar Histórico de Candidaturas  

• Prioridade: Alta  

• Actores: Responsável RH 

• Descrição: A partir desta opção é possível consultar todas as candidaturas efectuadas à 
proposta. 

• Sequência de funcionamento:  

o Seleccionar a opção Gestão de Candidaturas; 

o Seleccionar a opção Consulta de Candidaturas; 

o Seleccionar a opção Listar Candidaturas; 

o Seleccionar Candidaturas por Proposta. 

• Pré-condições: Log In no GIAF.  

• Pós-condições: Visualização de todas as candidaturas efectuadas à proposta. 

 

Imprimir Propostas 

• Identificador: 2.1.8 

• Nome: Imprimir Propostas 

• Prioridade: Média  

• Actores: Responsável RH 

• Descrição: A partir desta opção é possível imprimir um report com uma lista com as 
propostas existentes no sistema. Esta lista pode ser filtrada segundo vários critérios, a escolher 
pelo utilizador. 

• Sequência de funcionamento:  

o Seleccionar a opção Listagens. 

o Seleccionar a opção Propostas 
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o Seleccionar os critérios. 

o Pressionar a opção Imprimir. 

• Pré-condições: Log In no GIAF.  

• Pós-condições: Impressão de uma lista de propostas. 

 

Criar Fases de Avaliação 

• Identificador: 2.1.9 

• Nome: Criar Fases de Avaliação  

• Prioridade: Alta  

• Actores: Responsável RH 

• Descrição: A partir desta opção é possível a criação de fases de avaliação para todas as 
candidaturas da proposta inserida. 

• Sequência de funcionamento:  

o Seleccionar a opção Gestão de Propostas. 

o Seleccionar a opção Nova Proposta. 

o Introduzir as fases de avaliação. 

• Pré-condições: Log In no GIAF.  

• Pós-condições: Fases de avaliação criadas. 

 

Inserir Candidatura 

• Identificador: 3.1.1 

• Nome: Inserir Candidatura  

• Prioridade: Alta  

• Actores: Responsável RH 

• Descrição: A partir desta opção é possível a criação de uma nova candidatura no sistema, é 
necessário especificar qual o candidato e a proposta. 

• Sequência de funcionamento:  

o Seleccionar a opção Gestão de Candidaturas. 

o Seleccionar a opção Inserir Candidatura. 

o Inserir os dados da candidatura 

o Seleccionar Guardar. 

• Pré-condições: Log In no GIAF.  

• Pós-condições: Nova candidatura inserida no sistema. 
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Consultar Dados da Candidatura 

• Identificador: 3.1.2 

• Nome: Consultar Dados da Candidatura  

• Prioridade: Alta  

• Actores: Responsável RH 

• Descrição: A partir desta opção é possível consultar os dados de uma candidatura existente. 

• Sequência de funcionamento:  

o Seleccionar a opção Gestão de Candidaturas; 

o Seleccionar a opção Consultar Candidaturas; 

o Seleccionar a opção Listar Candidaturas; 

o Pressionar Detalhes. 

• Pré-condições: Log In no GIAF.  

• Pós-condições: Informação da candidatura consultada. 

 

Editar Dados da Candidatura 

• Identificador: 3.1.3 

• Nome: Editar Dados da Candidatura 

• Prioridade: Alta  

• Actores: Responsável RH 

• Descrição: A partir desta opção é possível editar os dados de uma candidatura existente como, 
data, local e estado.  

• Sequência de funcionamento:  

o Seleccionar a opção Gestão de Candidaturas; 

o Seleccionar a opção Editar Candidaturas. 

• Pré-condições: Log In no GIAF.  

• Pós-condições: Informação da candidatura editada. 

 

Eliminar Candidatura 

• Identificador: 3.1.4 

• Nome: Eliminar Candidatura  

• Prioridade: Baixa  

• Actores: Responsável RH 

• Descrição: A partir desta opção é possível a eliminação de uma candidatura existente. 

• Sequência de funcionamento:  
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o Seleccionar a opção Gestão de Candidaturas; 

o Seleccionar a opção Editar Candidaturas; 

o Pressionar Eliminar 

o Confirmar Eliminação. 

• Pré-condições: Log In no GIAF.  

• Pós-condições: Candidatura removida do sistema. 

 

Listar Candidaturas 

• Identificador: 3.1.5 

• Nome: Listar Candidaturas 

• Prioridade: Alta  

• Actores: Responsável RH 

• Descrição: A partir desta opção é possível visualizar todas as candidaturas presentes no 
sistema. 

• Sequência de funcionamento:  

o Seleccionar a opção Gestão de Candidaturas; 

o Seleccionar a opção Consultar Candidaturas; 

o Seleccionar a opção Listar Candidaturas. 

• Pré-condições: Log In no GIAF.  

• Pós-condições: Visualização de todas as candidaturas presentes no sistema. 

 

Filtrar Candidaturas 

• Identificador: 3.1.6 

• Nome: Filtrar Candidaturas  

• Prioridade: Média  

• Actores: Responsável RH 

• Descrição: A partir desta opção é possível pesquisar candidaturas segundo vários critérios 
(candidato, proposta, estado, etc.). 

• Sequência de funcionamento:  

o Seleccionar a opção Gestão de Candidaturas; 

o Seleccionar a opção Consultar Candidaturas; 

o Seleccionar a opção Filtro; 

o Inserir condições do filtro; 

o Pressionar Filtrar. 



 

99 

• Pré-condições: Log In no GIAF.  

• Pós-condições: Visualização de candidaturas que cumprem os critérios inseridos. 

 

Consultar Candidatos por Proposta 

• Identificador: 3.1.7 

• Nome: Consultar Candidatos por Proposta 

• Prioridade: Alta  

• Actores: Responsável RH 

• Descrição: A partir desta opção é possível consultar todas as candidaturas efectuadas a uma 
proposta. 

• Sequência de funcionamento:  

o Seleccionar a opção Gestão de Candidaturas; 

o Seleccionar a opção Consulta de Candidaturas; 

o Seleccionar a opção Listar Candidaturas; 

o Seleccionar Candidaturas p/ Proposta. 

• Pré-condições: Log In no GIAF.  

• Pós-condições: Visualização de todas as candidaturas de uma proposta. 

 

Consultar Propostas por Candidato 

• Identificador: 3.1.8 

• Nome: Consultar Propostas por Candidato 

• Prioridade: Alta  

• Actores: Responsável RH 

• Descrição: A partir desta opção é possível consultar todas as candidaturas efectuadas por um 
Candidato. 

• Sequência de funcionamento:  

o Seleccionar a opção Gestão de Candidaturas; 

o Seleccionar a opção Consulta de Candidaturas; 

o Seleccionar a opção Listar Candidaturas; 

o Seleccionar Candidaturas p/ Candidato. 

• Pré-condições: Log In no GIAF.  

• Pós-condições: Visualização de todas as candidaturas de um candidato. 

 

Avaliar Candidaturas 



 

100 

• Identificador: 3.1.9 

• Nome: Avaliar Candidaturas 

• Prioridade: Alta  

• Actores: Responsável RH 

• Descrição: A partir desta opção é possível atribuir avaliações a cada uma das fases das 
candidaturas.  

• Sequência de funcionamento:  

o Seleccionar a opção Gestão de Candidaturas; 

o Seleccionar a opção Editar Candidaturas. 

o Seleccionar a opção Avaliação. 

o Inserir os resultados. 

• Pré-condições: Log In no GIAF.  

• Pós-condições: Fase de avaliação da candidatura inserida. 

 

Atribuir Propostas 

• Identificador: 3.1.10 

• Nome: Atribuir Propostas 

• Prioridade: Alta  

• Actores: Responsável RH 

• Descrição: A partir desta opção é possível visualizara para cada proposta, quais as 
candidaturas a ele efectuadas, bem como, dos resultados das várias fases de avaliação de cada 
uma delas. O responsável RH pode então com base no resultado final de cada candidatura, 
atribuir a proposta a uma ou várias candidaturas, tendo em conta, o número de vagas da 
proposta. As outras candidaturas são rejeitadas. 

• Sequência de funcionamento:  

o Seleccionar a opção Gestão de Candidaturas; 

o Seleccionar a opção Atribuir Propostas; 

o Alterar o estado das candidaturas; 

• Pré-condições: Log In no GIAF.  

• Pós-condições: Propostas atribuídas aos candidatos e candidaturas excluídas. 

 

Imprimir Candidaturas 

• Identificador: 3.1.11 

• Nome: Imprimir Candidaturas  

• Prioridade: Média  
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• Actores: Responsável RH 

• Descrição: Imprimir um report com uma lista com as candidaturas existentes no sistema. Esta 
lista pode ser filtrada segundo vários critérios, a escolher pelo utilizador. 

• Sequência de funcionamento:  

o Seleccionar a opção Listagens. 

o Seleccionar a opção Candidaturas 

o Seleccionar os critérios. 

o Pressionar a opção Imprimir. 

• Pré-condições: Log In no GIAF.  

• Pós-condições: Impressão de uma lista de candidaturas. 

 

Criar Contrato com Cliente (CUTT) 

• Identificador: 4.1 

• Nome: Criar Contrato com Cliente 

• Prioridade: Alta  

• Actores: Director RH 

• Descrição: A partir desta opção é possível a criação de um novo contrato com o cliente no 
sistema. Serão registados os dados gerais do contrato nomeadamente: tipo de contrato, cliente, 
refª no cliente, template de impressão, moradas associadas, informação comercial, proposta 
associada, datas de início e fim do contrato. 

• Sequência de funcionamento:  

o Seleccionar a opção Gestão de Contratos; 

o Seleccionar a opção Criar Contrato com Cliente; 

o Inserir os dados do contrato com o cliente; 

o Seleccionar Guardar. 

• Pré-condições: Log In no GIAF.  

• Pós-condições: Novo contrato com o cliente inserido no sistema. 

 

Criar Contrato com Colaborador (CTT) 

• Identificador: 4.2 

• Nome: Criar Contrato com Colaborador 

• Prioridade: Alta  

• Actores: Director RH 
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• Descrição: A partir desta opção é possível a criação de um novo contrato com o colaborador 
no sistema. Os contratos com colaboradores estão relacionados com os contratos com clientes, 
sendo que a sua duração não pode ser superior à duração do contrato com o cliente. 

• Sequência de funcionamento:  

o Seleccionar a opção Gestão de Contratos; 

o Seleccionar a opção Criar Contrato com Colaborador; 

o Inserir os dados do contrato com o colaborador; 

o Seleccionar Guardar. 

• Pré-condições: Log In no GIAF.  

• Pós-condições: Novo contrato com o colaborador inserido no sistema. 

 

Consultar Dados do Contrato 

• Identificador: 4.3 

• Nome: Consultar Dados do Contrato 

• Prioridade: Alta  

• Actores: Director RH 

• Descrição: A partir desta opção é possível consultar os dados de um contrato existente. 

• Sequência de funcionamento:  

o Seleccionar a opção Gestão de Candidaturas; 

o Seleccionar a opção Consultar Candidaturas; 

o Seleccionar a opção Listar Candidaturas; 

o Pressionar Detalhes. 

• Pré-condições: Log In no GIAF.  

• Pós-condições: Informação do contrato consultada. 

 

Editar Dados do Contrato 

• Identificador: 4.4 

• Nome: Editar Dados do Contrato 

• Prioridade: Alta  

• Actores: Director RH 

• Descrição:   

• Sequência de funcionamento:  

o Seleccionar a opção Gestão de Contratos; 

o Seleccionar a opção Editar Contratos. 
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• Pré-condições: Log In no GIAF.  

• Pós-condições: Informação do contrato editada. 

 

Listar Contratos 

• Identificador: 4.5 

• Nome: Listas Contratos  

• Prioridade: Alta  

• Actores: Director RH 

• Descrição: A partir desta opção é possível visualizar todos contratos de trabalho temporário 
presentes no sistema. 

• Sequência de funcionamento:  

o Seleccionar a opção Gestão de Contratos. 

o Seleccionar a opção Consultar Contratos 

o Seleccionar a opção Listar Contratos. 

• Pré-condições: Log In no GIAF.  

• Pós-condições: Visualização de todos os contratos presentes no sistema. 

 

Filtrar Contratos 

• Identificador: 4.6 

• Nome: Filtrar Contratos  

• Prioridade: Média 

• Actores: Director RH 

• Descrição: A partir desta opção é possível pesquisar contratos segundo vários critérios (tipo, 
colaborador, etc.). 

• Sequência de funcionamento:  

o Seleccionar a opção Gestão de Contratos. 

o Seleccionar a opção Consultar Contratos. 

o Seleccionar a opção Filtro. 

o Inserir condições do filtro. 

o Pressionar Filtrar. 

• Pré-condições: Log In no GIAF.  

• Pós-condições: Visualização de contratos que cumprem os critérios inseridos. 

 

Imprimir Contratos 
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• Identificador: 4.7 

• Nome: Imprimir Contratos  

• Prioridade: Média  

• Actores: Director RH 

• Descrição: A partir desta opção é possível imprimir um report com uma lista dos contratos 
existentes no sistema. Esta lista pode ser filtrada segundo vários critérios, a escolher pelo 
utilizador. 

• Sequência de funcionamento:  

o Seleccionar a opção Listagens. 

o Seleccionar a opção Contratos 

o Seleccionar os critérios. 

o Pressionar a opção Imprimir. 

• Pré-condições: Log In no GIAF.  

• Pós-condições: Impressão de uma lista de contratos. 

 

Emitir Folhas de Horas 

• Identificador: 5.1 

• Nome: Emitir de Folhas de Horas  

• Prioridade: Alta  

• Actores: Director RH 

• Descrição: Nesta opção serão impressas as folhas de horas a disponibilizar ao colaborador. As 
folhas são emitidas com as rubricas de vencimento associadas ao cadastro do 
colaborador/contrato. Posteriormente o trabalhador preencherá a folha com as quantidades 
efectivamente trabalhadas (nº de dias/horas/etc. …). 

• Sequência de funcionamento:  

o Seleccionar a opção Gestão de Contratos. 

o Seleccionar a opção Emitir Folhas de Horas. 

• Pré-condições: Log In no GIAF. 

• Pós-condições: Folhas de horas emitidas. 

 

Registar Folhas de Horas 

• Identificador: 5.2 

• Nome: Registar Folhas de Horas 

• Prioridade: Alta  

• Actores: Director RH 
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• Descrição: Nesta opção o utilizador da aplicação registará os valores das folhas de horas que 
foram enviados pelo trabalhador. Esta opção irá permitir o registo das horas dum único 
contrato, ou ser multi-registo com vários trabalhadores associados ao mesmo centro de 
custo/sub-centro de custo. Além das horas trabalhadas será possível neste écran, o registo de 
absentismo e despesas. 

• Sequência de funcionamento:  

o Seleccionar a opção Gestão de Contratos. 

o Seleccionar a opção Registar Folhas de Horas. 

• Pré-condições: Log In no GIAF. 

• Pós-condições: Folhas de horas registadas. 

 

Importar Folhas de Horas 

• Identificador: 5.3 

• Nome: Importar Folhas de Horas 

• Prioridade: Alta  

• Actores: Director RH 

• Descrição: Nesta opção será possível a geração de ficheiros previamente preenchidos com 
dados dos trabalhadores. Posteriormente será possível a importação desses mesmos ficheiros 
já preenchidos com dados das horas registadas pelos trabalhadores. 

• Sequência de funcionamento:  

o Seleccionar a opção Gestão de Contratos. 

o Seleccionar a opção Importar Folhas de Horas. 

• Pré-condições: Log In no GIAF. 

• Pós-condições: Folhas de horas importadas. 

 

Simular Recibo de Vencimento 

• Identificador: 5.4 

• Nome: Simular Recibo de Vencimento 

• Prioridade: Alta  

• Actores: Director RH 

• Descrição: Nesta opção será possível efectuar a simulação do recibo de vencimento do 
colaborador tendo em conta valores introduzidos na folha de horas. 

• Sequência de funcionamento:  

o Seleccionar a opção Gestão de Contratos; 

o Seleccionar a opção Simular Recibo de Vencimento. 

• Pré-condições: Log In no GIAF. 
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• Pós-condições: Visualização da simulação do recibo de vencimento. 

 

Imprimir Folhas de Horas 

• Identificador: 5.5 

• Nome: Imprimir Contratos  

• Prioridade: Média  

• Actores: Director RH 

• Descrição: A partir desta opção é possível imprimir um report com as folhas de horas 
submetidas e por submeter. 

• Sequência de funcionamento:  

o Seleccionar a opção Listagens; 

o Seleccionar a opção Imprimir Folhas de Horas; 

o Pressionar a opção Imprimir. 

• Pré-condições: Log In no GIAF.  

• Pós-condições: Impressão com as folhas de horas submetidas e por submeter. 

 

Lançar Movimentos de Facturação 

• Identificador: 6.1 

• Nome: Lançar Movimentos de Facturação 

• Prioridade: Alta  

• Actores: Responsável FI 

• Descrição: A partir desta opção é possível lançar os movimentos de facturação tendo em 
conta as especificidades do contrato e o centro de custo. 

• Sequência de funcionamento:  

o Seleccionar a opção Gestão da Facturação; 

o Seleccionar a opção Facturação; 

o Seleccionar a opção Lançar Movimentos. 

• Pré-condições: Log In no GIAF. 

• Pós-condições: Movimentos de facturação lançados. 

 

Facturar Contratos 

• Identificador: 6.2 

• Nome: Facturar Contratos 

• Prioridade: Alta  
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• Actores: Responsável FI 

• Descrição: A partir desta opção é possível processar a facturação de contratos, esta é feita 
após o fecho do processamento de vencimentos. 

• Sequência de funcionamento:  

o Seleccionar a opção Gestão de Contratos; 

o Seleccionar a opção Facturação; 

o Seleccionar a opção Facturar Contratos. 

• Pré-condições: Log In no GIAF. 

• Pós-condições: Contratos facturados. 

 

Imprimir Forecast de Facturação 

• Identificador: 6.3 

• Nome: Imprimir Forecast de Facturação 

• Prioridade: Média  

• Actores: Responsável FI 

• Descrição: A partir desta opção é possível imprimir uma previsão da facturação. 

• Sequência de funcionamento:  

o Seleccionar a opção Gestão de Contratos; 

o Seleccionar a opção Facturação; 

o Seleccionar a opção Imprimir. 

• Pré-condições: Log In no GIAF. 

• Pós-condições: Forecast de facturação impresso. 



 

108 

Anexo CAnexo CAnexo CAnexo C    

Manual do utilizador    

O Manual do Utilizador é apresentado integralmente, pelo que se encontra num volume separado. 
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