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1. RESUMO 

 Seguindo o grande avanço da internet, que está cada vez mais acessível, a 

busca por um novo emprego ou até mesmo uma recolocação no mercado de 

trabalho, graças aos portais de emprego online, tem se tornado menos dolorosa 

e, se assim podemos dizer, até mesmo mais objetiva. 

 O portal de emprego tem essa função de aproximar o empregador e o 

candidato, de forma a facilitar o relacionamento entre ambos na busca pela 

oportunidade/necessidade de cada um. Seguindo essa tendência, nosso grupo 

trabalhou no desenvolvimento de uma ferramenta moderna, amigável, e com 

mais recursos visando entrar com força nesse mercado de empregos online, eis 

então que surgiu o 365 Empregos. 

 

2. INTRODUÇÃO 

A busca por um novo emprego há alguns anos atrás era bastante diferente 

do que é hoje no Brasil, mais precisamente em estados muito bem 

desenvolvidos como São Paulo por exemplo. Era uma prática bastante comum, 

que, aliás, ainda é realizada nos dias de hoje, embora com menos intensidade, ir 

de "porta em porta" das empresas entregando o currículo em busca de uma 

oportunidade de trabalho. 

Eis então que diante do grande avanço da internet e da indústria de TI como 

um todo, alguns empreendedores tiveram a grande sacada de lançar portais de 

emprego, que tinham o simples objetivo de apresentar vagas disponíveis nas 

empresas e cadastrar currículos dos candidatos, e dessa forma criar uma 

enorme massa de dados contendo informações preciosas sobre a 

movimentação do mercado de trabalho. 

Grandes empresas, que outrora cuidavam de suas contratações por meio de 

anúncios em jornais ou até mesmo em seu próprio website, passaram a 

perceber que esses Portais de Empregos podiam ser uma boa solução para o 

seu sistema de recrutamento, visto que o volume de acessos era grande e dessa 
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forma podiam atingir um maior número de candidatos. Dessa forma, com o 

passar do tempo, as empresas detentoras dos portais passaram a adquirir um 

grande expertise no quesito contratação, treinamentos e recolocações no 

mercado de trabalho, e um grande exemplo disso é a Catho, que hoje é uma das 

maiores empresas no segmento. 

Atualmente, existem diversos portais de empregos disponíveis, e o volume 

de acessos tende a continuar crescendo. Além disso, alguns portais se 

modernizaram no sentido de oferecer alguns recursos que auxiliam no processo 

seletivo, como é o caso do Vagas, que oferece a possibilidade da empresa 

utilizar-se de testes online durante o processo de inscrição dos candidatos, 

visando filtrar somente aqueles que de certa forma preenchem a necessidade 

das vagas em questão. 

Diante desse cenário, o 365 Empregos surge com a ideia de inovar nesse 

mercado, focando principalmente na disponibilização de um layout moderno e 

agradável, além de fornecer recursos que possam aproximar de forma mais 

precisa candidato e empregador durante o processo de seleção. 

 

3. OBJETIVOS 

A principal proposta do projeto é de criar não somente um espaço onde 

empregadores e candidatos possam trocar suas necessidades/objetivos, mas 

sim um ambiente de interação entre ambos. Para atingir tal objetivo vamos 

utilizar algumas ferramentas que até o momento não foram tão bem exploradas 

nesse mercado, e um bom exemplo disso é a videoconferência, que agrega um 

leque de opções muito grande na relação entre as duas partes envolvidas: 

candidato e empregador. 

Com essa aproximação durante o processo de seleção do candidato, o que 

em muitos casos não substituirá o contato presencial, nós acreditamos que a 

chance de que candidato e empregador encontrem realmente a 

oportunidade/necessidade que estavam procurando será ainda maior, o que 
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poderá evitar ou diminuir a quantidade de possíveis frustrações após a 

contratação. 

 De forma secundária, mas não menos importante, está o nosso desejo de 

entrar forte nesse mercado de empregos online, e quem sabe lançar um serviço 

que venha a ser um sucesso no segmento. 

 

4. METODOLOGIA 

 O roteiro do projeto iniciou-se durante um brainstorm que visava encontrar o 

nosso projeto de TCC. A ideia agradou a todo o grupo, e como passamos a 

contar com o apoio do orientador, prosseguimos com as pesquisas. 

 Fizemos um estudo mais abrangente sobre o mercado relacionado ao nosso 

tema e encontramos a possibilidade de lançar uma ferramenta com recursos que 

iam além do que estava disponível nesse mercado, e dessa forma fechamos o 

nosso escopo. 

 Era a hora então de definir tecnologias que seriam utilizadas no processo de 

desenvolvimento. Após alguns dias de pesquisa e discussão das ideias com o 

professor orientador, definimos que utilizaríamos ferramentas modernas, ainda 

que não tivéssemos o domínio necessário sobre elas, o que tornaria o projeto 

ainda mais desafiador. A junção de ferramentas como .Net Framework 4.5, 

MVC4, CSS3, HTML5, Razor Engine e SQL Server 2012 nos deu a visão de que 

o trabalho seria intenso, mas muito gratificante. TokBox e API do Google Maps 

também foram utilizadas para suprir o desenvolvimento dos recursos de 

videoconferência e geolocalização, respectivamente. 

 Para o desenvolvimento da monografia foi necessário muito estudo sobre os 

portais disponíveis no mercado, seus recursos, dificuldades, casos de sucesso, 

etc. Tivemos ainda de absorver o conteúdo de alguns livros a respeito das 

tecnologias envolvidas no processo de desenvolvimento. 
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5. DESENVOLVIMENTO 

Como fora citado anteriormente, o 365 Empregos foi desenvolvido para se 

tornar uma aplicação comercial, e isso traz consigo a necessidade de preocupar-

se com diversos aspectos ergonômicos, e um deles é o layout, a forma como as 

informações estão acessíveis na aplicação. 

Em nossa Home, trazemos diversas estatísticas acerca das vagas 

disponíveis no momento, além de alguns espaços reservados a apresentação 

das principais novidades. 

 

Na sessão de acesso à conta do usuário também estão disponíveis algumas 

estatísticas interessantes. 
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A modelagem de dados da aplicação foi feita de forma que se alguma regra 

de negócio mude ou precise de algum ajuste, o banco de dados em si não 

precise receber grandes alterações. Um belo exemplo disso é que na maioria 

dos portais de empregos disponíveis, a quantidade de informação que se pode 

colocar em um currículo é pré-estabelecida e muitas vezes limitada, o que 

impede ao profissional de acrescentar informações preciosas sobre sua vida 

profissional. Na imagem a seguir, podemos visualizar o cadastro de histórico 

profissional do candidato, onde é possível perceber que o usuário pode 

cadastrar quantos históricos ele julgar necessário, e dentro de cada empresa 

onde ele trabalhou é possível especificar todos os cargos que desempenhou, 

sem restrição de quantidade. 
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Seguindo o mesmo padrão do histórico profissional, durante o cadastro de 

seus objetivos profissionais, o candidato pode desejar atuar em diferentes áreas 

e funções, e o 365 Empregos também está apto a atender a necessidade desse 

usuário. Esse cadastro se dá da forma que o candidato deve informar a(s) 

área(s) em que deseja atuar, e para cada área podem ser especificados N 

cargos. 

Além disso, alguns recursos adicionais foram acrescentados ao currículo, 

como é o caso da sessão de Adendos, onde o candidato pode acrescentar 

arquivos, que podem ser fotos, cartas de recomendação, portfólios e afins. 

Pelo lado do empregador, desenvolvemos uma interface de cadastro e 

controle de usuários interessante. Ao cadastrar uma empresa, nossa equipe irá 

receber a proposta de cadastro, analisar as informações enviadas para validar a 

autenticidade do cadastro, e então liberá-lo para utilização. 

O usuário que cadastrou a empresa será o seu administrador, e terá direitos 

totais sobre o gerenciamento do seu cadastro de usuários, vagas, endereços, 

etc. Esse mesmo usuário poderá criar outros usuários que terão acesso a 

empresa para criação de vagas, alterar dados cadastrais e afins, tudo de acordo 
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com o privilégio que lhes for concedido. Dessa forma, uma empresa terá sempre 

um administrador e N usuários auxiliares. 

As empresas são responsáveis pela criação e administração das 

oportunidades de emprego. Essa oportunidade, aliás, também recebeu uma 

customização e funcionará da seguinte maneira: Uma empresa pode criar N 

oportunidades, e cada oportunidade poderá conter N vagas, onde cada vaga 

está diretamente relacionada à uma área de atuação e um cargo. 

 

Um candidato pode se cadastrar a qualquer vaga que se julgar apto a 

concorrer, isso mesmo, vaga, um candidato se candidata à uma vaga e não a 

uma oportunidade, a oportunidade representa um projeto ou algo relacionado, e 

as vagas representam as necessidades de profissionais que o projeto tem. Uma 

vaga também pode receber N candidaturas. 

A empresa por sua vez pode visualizar todos os candidatos que estão 

concorrendo a uma determinada vaga. Aqueles que serão os selecionados para 

participar do processo de seleção deverão ser classificados como "Pré-

selecionados" pela empresa, e desse modo será criado um vínculo entre 

empresa e candidato com referência a vaga em questão. Nesse momento inicia-
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se uma nova etapa do processo seletivo, onde a empresa deverá guiar o 

profissional às etapas que ele deve participar/cumprir para ser selecionado e 

quem sabe, contratado. 

Por fim, abaixo temos um comparativo das funcionalidades disponíveis nos 

concorrentes e no 365 Empregos. 

 

Ainda estamos aplicando melhorias nos processos de videoconferência e 

geolocalização, e ambos estarão disponíveis na entrega do projeto. Nesse 

momento, podemos dizer que todas as atenções estão voltadas para esses dois 

recursos. 

 

6. RESULTADOS 

 O sentimento do grupo pode ser resumido a uma única palavra: Orgulho! 

 Estamos muito orgulhosos com o resultado do nosso trabalho. Fizemos uma 

boa fase de modelagem, estudos e desenvolvimento, sempre trabalhando em 

conjunto com cada um suprindo as deficiências do outro, motivando, orientando, 

etc. 

 Não podemos deixar de reconhecer e agradecer a enorme contribuição do 

nosso orientador, principalmente durante o processo de estudo do escopo do 

projeto, seu know how foi de extrema importância para nortear nossas pesquisas. 

 A satisfação de ver o projeto concluído dentro de tudo o que foi planejado é 

gigantesca. Tivemos a oportunidade de pôr em prática tudo aquilo que 

aprendemos durante esses 8 semestres de curso, e podemos dizer que tiramos 
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muitos ensinamentos/lições que levaremos conosco para sempre. O 

desenvolvimento desta aplicação proporcionou não só muitas horas em frente ao 

computador escrevendo código, mas também um ganho primoroso de 

conhecimento. 

 O projeto concluído gera não somente satisfação, entusiasmo e felicidade, 

pois ele traz consigo uma auto confiança importante para cada um de nós. 

Provamos a nós mesmos que somos capazes, e esperamos ver nosso projeto 

chegar em seu objetivo final, que é a sua comercialização. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Embora o projeto tenha sido um sucesso nesse escopo de TCC, nós ainda 

temos muito trabalho pela frente, afinal de contas temos uma lista grande de 

melhorias que devem ser feitas no 365 Empregos para que ele finalmente esteja 

pronto para ser comercializado. 

Dentre as melhorias esperadas, podemos adiantar algumas que certamente 

estarão disponíveis no lançamento: 

 Armazenamento de eventos direto na conta Google do candidato, 

podendo dessa forma notificar o usuário sobre o evento que foi agendado, 

servindo como um lembrete; 

 Compartilhamento via facebook, quando configurado e autorizado pelo 

usuário; 

 Sistema de circulo de amigos para disponibilizar certas informações, 

algo parecido com o que vemos hoje nas redes sociais; 

 Sistema de reputação. Classificação entre candidatos e empregadores. 

A reputação de uma empresa será muito útil no momento de buscar um novo 

emprego. O mesmo se aplica à empresa em relação ao candidato; 

 Testes ou questionários para processo seletivo. 
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Estuda-se também o desenvolvimento de uma versão mobile para a 

aplicação. 
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