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RESUMO 

Este Trabalho tem como seu objetivo principal desenvolver um projeto para um 

sistema que atenda um público em geral, como pessoas que necessitam de um 

emprego no mercado de trabalho que está cada vez mais competitivo, ou que 

buscam se qualificar de acordo com o que se necessita, assim como empresas, que 

poderão divulgar oportunidades de empregos para as pessoas de acordo com suas 

habilidades e qualificação, e também oferecer treinamentos para aquelas que 

buscam tais aprendizados. As pessoas poderão se cadastrar, cadastrar suas 

habilidades, suas qualificações e receber propostas de emprego de acordo com 

suas habilidades e qualificação, assim como as empresas que poderão se cadastrar, 

oferecer oportunidades de emprego, treinamentos e receber propostas de pessoas 

que realizam as habilidades necessitadas. Outra opção que o sistema apresenta é a 

manutenção de uma lista das habilidades mais requisitadas pelas empresas, e a 

listagem das habilidades com uma lista das respectivas empresas que ofereçam 

esses treinamentos, para que as pessoas possam entrar e buscar qualificação, e 

também manter uma lista de oportunidades de empregos. 

Palavras-chaves: Sistema, Emprego, Empresas, Habilidade e Qualificação. 

 

 

 



 

ABSTRACT 

This work has as its main objective to develop a design for a system that meets a 

public in general, as people who need a job in the labor market that is increasingly 

competitive, or seeking to qualify according to what is needed as well as companies 

that may disclose employment opportunities for people according to their skills and 

qualifications, and also offer training for those who seek such learning. People can 

sign up, register their skills and qualifications, and receive job offers according to 

their skills and qualifications, as well as companies can register, provide employment 

opportunities, training and receive proposals from people who perform the skills 

needed . Another option that the system displays is maintaining a list of the most 

requested skills by companies, and a list of skills with a list of the companies that 

offer this training, so that people can come and seek qualification, and also keep a 

list of opportunities of job. 

Key words: System, Employment, Business, Skill and Qualification
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1. INTRODUÇÃO 

No mundo globalizado existe uma tendência cada vez maior do mercado 

de trabalho em apresentar um ritmo mais competitivo no qual as oportunidades 

transcendem horários e localização. Em virtude disso, para dar conta das demandas 

do mercado, as informações sobre oportunidades de trabalho precisam se tornar 

mais acessíveis onde quer que elas se surjam, vista a elevada competitividade do 

mercado de trabalho. Para tanto, é importante promover ferramentas e aplicações 

que permitam o acesso a dados de forma adequada e segura a qualquer hora e 

lugar. 

O objetivo geral deste trabalho é o estudo para viabilizar a criação de um 

projeto de um sistema para plataforma WEB, que terá entre suas principais funções 

ajudar as pessoas na obtenção de empregos de maneira rápida, prática e objetiva. 

O projeto do sistema deverá oferecer também soluções, tanto para as pessoas, que 

poderão cadastrar suas qualificações e habilidades, e receber oportunidades de 

acordo com estas informações, quanto para as empresas, que se cadastrarão e 

buscarão por profissionais com as qualificações e habilidades específicas para 

realizar as operações necessárias para cada demanda da empresa. 

No mercado existem inúmeras propostas de sites e páginas da WEB para 

facilitar a obtenção de empregos, um dos mais conhecidos e particularmente mais 

parecidos com a proposta deste trabalho é o SINE [9]. O SINE possui algumas 

similaridades com a proposta oferecida por este projeto, como por exemplo, o 

cadastro do currículo do trabalhador com as funções já desenvolvidas pelo mesmo e 

o anúncio de vagas e a convocação de candidatos para o empregador, no entanto 

possui algumas diferenças, como por exemplo, não oferecer uma lista de 

habilidades e funções mais requisitadas pelas empresas, não possuir uma lista de 

empresas que disponibilizam treinamentos, e não oferecer um cruzamento entre 
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habilidades requisitadas pelas empresas e desenvolvidas pelas pessoas para 

atender a ambas.
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1.1 MOTIVAÇÃO E JUSTIFICATIVAS 

A WEB é um dos meios de comunicação mais utilizados atualmente 

tornando-se então uma das formas mais abrangentes para a divulgação de 

oportunidades de trabalho.  

Com a crescente busca de emprego e competitividade no mercado de 

trabalho, ficou cada vez maior e mais difícil o caminho necessário para a obtenção 

de emprego, visto que as empresas demandam cada vez mais de qualificação e de 

mão de obra especializada. Com isso, as pessoas devem se preocupar também com 

especialização e qualificação própria. 

Sendo assim, no mundo informatizado é necessário uma ferramenta que 

se facilite esse cruzamento de informações, de maneira mais acessível possível, 

como em uma plataforma na Internet, que seja de fácil acesso para as pessoas e as 

empresas, e que consiga realizar tarefas que possam facilitar a vida de todos. 

Para que os recursos da Web sejam aproveitados é interessante que o 

ambiente seja capaz de, além de divulgar as oportunidades de emprego, interaja 

entre as pessoas e as empresas, e proporcione as informações e soluções 

necessárias para ambas. 

Esse trabalho tem natureza essencialmente acadêmica, para que o 

mesmo auxilie em trabalhos futuros na proposta oferecida por este projeto, o 

desenvolvimento e a implantação do sistema Web. Inicialmente foi realizada uma 

pesquisa bibliográfica de material amplo e relevante de forma que pudesse contribuir 

com suas informações de modo objetivo e claro. 

Posteriormente foi realizado um refinamento e aprofundamento do material 

pesquisado inicialmente para que fosse possível escrever o capitulo das tecnologias 

adotadas e a arquitetura do tema, contendo um referencial para que se possa 

desenvolver o projeto, deixando outras possíveis áreas carentes para futuros 

trabalhos. O referencial teórico propriamente dito foi composto da análise de artigos 

científicos, livros e leituras sendo algumas delas vindas de sites da internet. 
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1.2 ESTRUTURA DO TRABALHO 

O capítulo 2 é dedicado a análise de requisitos do sistema, com requisitos 

funcionais, requisitos não funcionais e diagrama de fluxo de dados, que mostra 

todas as relações entre os dados e os processos.  

O capítulo 3 apresenta a modelagem UML, em que contém o diagrama de 

caso de uso e sua respectiva descrição em formato de tabela e o diagrama de 

classes com descrição de uma tabela. 

O capítulo 4 é dedicado as tecnologias adotadas para o desenvolvimento 

do projeto, a abordagem de algumas das ferramentas e meios necessários para que 

se desenvolva o projeto na prática e mostrar como se implantaria na internet o 

projeto, e após a implantação serem acessadas por qualquer computador com 

acesso a internet. 
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2. ANÁLISE DE REQUISITOS 

 A Análise de Requisitos tem como objetivo descrever o que o sistema 

deve realizar, identificar e entender as suas necessidades [14]. 

O sistema será desenvolvido em uma plataforma WEB, que 

disponibilizará o cadastro para as pessoas e para as empresas que oferecerão 

oportunidades e treinamento. O sistema também deve fazer um cruzamento entre as 

habilidades e qualificações buscadas pelas empresas e executadas pelas pessoas, 

oferecer oportunidades para as pessoas de acordo com as habilidades e 

disponibilizar uma lista de possíveis candidatos as vagas oferecidas pelas 

empresas. Além disso, manterá uma lista de habilidades mais requisitadas pelas 

empresas juntamente com empresas que fornecem tais treinamentos dessas 

habilidades. 

Stakeholder é definido como qualquer pessoa ou organização que tenha 

interesse, ou que seja afetado pelo sistema de alguma forma [15]. Isto inclui os 

usuários diretos do sistema, os desenvolvedores e mesmo usuários que não 

manipulam o sistema diretamente, mas cujos efeitos podem interferir de alguma 

forma as atividades deste. O sistema pode apresentar alguns tipos de usuários 

distintos, os usuários não cadastrados, podendo ser descrito como visitante, e os 

usuários cadastrados. Dentre os usuários cadastrados, existe o usuário pessoal, que 

são as pessoas que buscam oportunidades, e o usuário empresarial, que são os que 

cadastram as empresas para disponibilização de oportunidades e/ou treinamento. 

2.1 REQUISITOS FUNCIONAIS 

Os requisitos funcionais representam algo que o sistema deve fazer, ou 

seja, uma função esperada do sistema que agregue algum valor a seus usuários 

[11]. 
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Dentro de requisitos funcionais pode-se apresentar uma lista de 

necessidades do sistema, contendo algumas funcionalidades que seja interessante 

para que o mesmo disponibilize para os usuários, e uma lista de atividades do 

sistema, que liste as principais funcionalidades que o futuro sistema deve 

disponibilizar. 

2.1.1 LISTA DE NECESSIDADES DO SISTEMA  

O sistema deve oferecer uma restrição de acesso a algumas 

funcionalidades do sistema, como por exemplo, uma pessoa não pode oferecer 

treinamento de habilidade sem que seja qualificado para tal. 

O sistema deve oferecer cadastro para as pessoas que buscam emprego 

e oferecer cadastro para as empresas que poderão oferecer oportunidades e 

treinamentos. 

O sistema deve ser capaz de oferecer propostas de empregos para as 

pessoas de acordo com suas habilidades e qualificações, e também oferecer 

propostas de pessoas com habilidades e qualificações necessitadas pelas 

empresas. 

O sistema disponibiliza uma lista de habilidades mais requisitadas pelas 

empresas, juntamente com uma lista de empresas que possam oferecer treinamento 

para essas habilidades. 
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2.1.2 LISTA DE PROCESSOS (ATIVIDADES) DO SISTEMA 

O sistema deve conter alguns processos, esses processos são as 

atividades que o sistema deverá implementar e apresentar para os usuários, dentre 

eles são: 

- O sistema deve listar um texto de apresentação do site de Seleção de Empregos 

juntamente com uma tela de autenticação (login/senha) para os usuários. 

- O sistema deve listar uma página de cadastro de pessoas. 

- O sistema deve listar uma página de cadastro de empresas. 

- O sistema deve listar as habilidades mais requisitadas pelas empresas. 

- O sistema deve listar as vagas de emprego oferecidas pelas empresas. 

- O sistema deve apresentar uma página para cadastro de vagas de emprego. 

- O sistema deve enviar propostas de vagas para as pessoas de acordo com suas 

habilidades, através de um procedimento que irá buscar as habilidades necessitadas 

pelas empresas e comparar com as habilidades executadas pelos usuários, se a 

habilidades procurada pela empresa for igual, o sistema envia a proposta para a 

pessoa. O procedimento deverá executar semanalmente. 

- O sistema deve enviar uma lista de pessoas de acordo com as habilidades 

requisitadas pelas empresas, através de uma função, que irá buscar todas as 

pessoas e comparar com as habilidades requisitadas pela empresa, se a pessoa 

possuir aquela habilidade, o sistema guarda o nome em uma lista e envia a lista 

para a empresa no final. A função deverá executar semanalmente. 

- O sistema deve permitir que as pessoas cadastrem suas habilidades e 

qualificações. 
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- O sistema deve ser capaz de permitir que as pessoas executem uma busca de 

empresas que oferece treinamento por habilidades. 

- O sistema deve permitir que as pessoas executem uma busca de vagas por função 

e/ou qualificação. 

- O sistema deve ser capaz de permitir que as empresas cadastrem as habilidades 

necessitadas por elas. 

- O sistema deve permitir que as empresas cadastrem vagas de emprego. 

- O sistema deve permitir que as empresas listem treinamentos de habilidades. 

- O sistema deve ser capaz de permitir que as empresas selecionem possíveis 

candidatos a vaga. 

2.2 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS 

Requisitos não funcionais são especificações para um sistema, eles se 

dividem em: 

 Organizacionais: refere-se a políticas e procedimentos nas 

organizações dos usuários e do desenvolvedor. 

 Externos: refere-se a fatores externos ao sistema e ao seu 

processo de desenvolvimento. 

 De Produto: especificam o comportamento do produto. 

Alguns dos requisitos não funcionais são: 

O sistema deve ser capaz de executar todas as tarefas com eficiência. 

Deve oferecer também confiabilidade para os seus usuários. 

O sistema deve oferecer a seus usuários a privacidade de seus dados e 

segurança, para que ninguém possa acessar dados de outras pessoas, restringindo 

o acesso de cada usuário, de modo que o mesmo possa acessar somente dados 

que são cabíveis a ele. 
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O ambiente do sistema será uma plataforma WEB, e terá interação com 

um banco de dados e com os usuários cadastrados e visitantes, e não 

necessariamente com outros sistemas.  

2.3 DIAGRAMA DE FLUXO DE DADOS  

O diagrama de fluxo de dados é um diagrama gráfico que mostra a 

estrutura do sistema com todas as relações entre os dados, os processos que 

recebem esses dados e o limite entre o que pertence ao sistema e o que está fora 

dele [16]. Sua utilização é muito importante, pois através dele é visto como os dados 

são processados pelo sistema, e como se encontra o fluxo de informações. Os 

elementos principais usados neste diagrama são: as bolhas que representam os 

processos, e as setas que representam o fluxo das informações. Ele fornece uma 

visão do sistema e está sendo representado na Figura 1.  

 
Figura 1: Diagrama de Fluxo de Dados 
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3. MODELAGEM UML 

A UML (Unified Modeling Language), que significa Linguagem Unificada de 

Modelagem é uma linguagem padrão para modelagem orientada a objetos. É muito 

importante para projetos de software, pois permite que desenvolvedores visualizem 

os produtos de seu trabalho e a comunicação entre objetos [17]. 

3.1 DIAGRAMA DE CASO DE USO 

O Diagrama de Casos de Uso tem o objetivo de auxiliar a comunicação 

entre os analistas e o usuário [1]. Ele descreve um cenário que mostra as 

funcionalidades do sistema e está sendo representado na Figura 2.  

O diagrama de casos de Uso é representado por atores. Os atores podem 

ser definidos como os usuários do sistema, podendo ser usuários humanos ou 

outros sistemas computacionais, casos de uso e o relacionamento entre esses 

elementos. Na Figura 2, os atores são representados pelos bonecos e seus 

respectivos nomes e os casos de usos são representados por uma elipse 

juntamente com seu nome. 
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Figura 2: Diagrama Caso de Uso 

A descrição de todos os casos de uso da Figura 2 estão descritos no formato nas 

tabelas 1 – 9. 

UC01 MANTER CADASTRO - CASO DE USO 

DESCRIÇÃO SUCINTA: 
Pessoa e Empresa realizam o cadastro e 

podem alterar os dados também. 

ATORES: 
Pessoa. 

Empresa. 

PRÉ-CONDIÇÕES: 
Estar na página de cadastro. 

FLUXO BÁSICO: 
- A pessoa entra na página de cadastro. 

- O sistema oferece uma tela de 

autenticação de login e senha. 

- Se a pessoa não possuir cadastro, ele 

seleciona um novo cadastro, se a 

pessoa possuir cadastro, a pessoa 

efetua o login. 

- o sistema apresenta uma ficha para 
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que a pessoa possa preencher com seus 

dados atualizados. 

- A pessoa preenche a ficha e envia para 

o sistema. 

- O sistema finaliza o cadastro da 

pessoa. 

 

Tabela 1 – Manter Cadastro. 

UC02 CADASTRA E LISTAR HABILIDADES E QUALIFICAÇÕES- CASO DE USO 

DESCRIÇÃO SUCINTA: 
Pessoa cadastra, altera e remove suas 

habilidades e qualificações. 

ATORES: 
Pessoa. 

PRÉ-CONDIÇÕES: 
Ter efetuado login. 

Estar na página de cadastro de 

habilidades e qualificações. 

FLUXO BÁSICO: 
- A pessoa solicita para o sistema o 

cadastro de habilidades e qualificações. 

- O sistema lista as habilidades e 

qualificações cadastradas. Podendo 

escolher cadastrar, alterar ou remover. 

- Se a pessoa escolher cadastrar. 

- O sistema apresenta uma ficha para 

preencher. 

- Se a pessoa escolher alterar. 

- O sistema lista a ficha da habilidade ou 

qualificação que deseja alterar. 

- Se a pessoa escolher remover alguma 

habilidade ou qualificação. 

- O sistema remove a habilidade ou 

qualificação que deseja remover. 
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- A pessoa salva após feito o desejado. 

Tabela 2 – Cadastra e listar habilidades e qualificações. 

UC03 BUSCAR VAGAS - CASO DE USO 

DESCRIÇÃO SUCINTA: 
Pessoa busca vagas de emprego. 

ATORES: 
Pessoa. 

PRÉ-CONDIÇÕES: 
Estar na página de busca de vagas. 

FLUXO BÁSICO: 
- Pessoa seleciona a página de busca de 

vagas e depois digita a área em que ele 

deseja visualizar a vaga de emprego. 

- Se houver vaga, o sistema lista e 

apresenta para a pessoa. 

- Senão houver vaga, o sistema 

apresenta uma mensagem dizendo que 

não há vagas naquela área pretendida 

pela pessoa. 

Tabela 3 – Buscar vagas. 

UC04 BUSCAR EMPRESAS DE TREINAMENTO - CASO DE USO 

DESCRIÇÃO SUCINTA: 
Pessoa busca empresas que realizam 

treinamentos em determinadas 

habilidades e qualificação. 

ATORES: 
Pessoa. 

PRÉ-CONDIÇÕES: 
Estar na página de busca de empresas 

que ofereçam treinamentos. 

FLUXO BÁSICO: 
- Pessoa entra na página de busca de 

empresa que realizam treinamentos. 

- Pessoa digita a empresa que deseja 

pesquisar. 

- O sistema lista as habilidades que a 
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empresa oferece, se a empresa oferecer 

treinamento. 

- Se a empresa não oferecer nenhum 

treinamento, o sistema apresenta uma 

mensagem que a empresa não possui 

treinamento de habilidade cadastrado. 

Tabela 4 - Buscar empresas de treinamento. 

UC05 BUSCAR HABILIDADES MAIS REQUISITADAS- CASO DE USO 

DESCRIÇÃO SUCINTA: 
Pessoa busca habilidades mais 

requisitadas pelas empresas. 

ATORES: 
Pessoa. 

PRÉ-CONDIÇÕES: 
Estar na página que lista as habilidades 

mais requisitadas pelas empresas. 

FLUXO BÁSICO: 
- A pessoa clica na página de 

habilidades mais requisitadas. 

- O sistema lista as habilidades mais 

requisitadas e apresenta possíveis 

empresas que oferecem o mesmo. 

Tabela 5 – Buscar habilidades mais requisitadas. 

UC06 SELECIONAR CANDIDATOS - CASO DE USO 

DESCRIÇÃO SUCINTA: 
Seleciona o candidato de acordo com as 

habilidades necessitadas pela empresa. 

ATORES: 
Empresa. 

PRÉ-CONDIÇÕES: 
Ter efetuado login. 

Acessa dados de pessoas com 

respectivas habilidades necessitadas 

pela empresa. 

FLUXO BÁSICO: 
- A empresa cadastra a vaga de 

emprego. 
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 - O sistema busca candidatos que 

atendam a vaga oferecida pela empresa 

e lista para a empresa. 

- A empresa analisa e seleciona o 

candidato. 

Tabela 6 – Selecionar candidatos. 

UC07 CADASTRAR E LISTAR VAGAS- CASO DE USO 

DESCRIÇÃO SUCINTA: 
Cadastrar, alterar e remover vagas 

oferecidas pelas empresas. 

ATORES: 
Empresa. 

PRÉ-CONDIÇÕES: 
Ter efetuado login. 

Estar na página de cadastro de vagas. 

FLUXO BÁSICO: 
- A empresa efetua o login. 

- O sistema apresenta opções para a 

empresa escolher, entre elas cadastro 

de habilidades, vagas, etc. 

- A empresa seleciona o cadastro de 

vagas. 

- O sistema lista as opções de cadastrar, 

alterar ou remover vagas de emprego. 

- Se a empresa escolher cadastrar. 

- O sistema apresenta uma ficha para a 

empresa preencher a respeito da vaga. 

- A empresa preenche a ficha atualizada 

e salva. 

Se a empresa escolher alterar uma 

vaga. 

- O sistema lista as vagas cadastradas. 

-A empresa seleciona a vaga que deseja 

alterar. 

- O sistema apresenta uma ficha para a 
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empresa preencher a respeito da vaga. 

- A empresa preenche a ficha atualizada 

e salva. 

- O sistema finaliza a operação e lista a 

vaga juntamente com as demais vagas 

oferecidas. 

- Se a empresa escolher remover. 

- O sistema lista as vagas cadastradas. 

- A empresa seleciona a vaga que 

deseja remover. 

- O sistema pede uma confirmação para 

remover. 

- Se a empresa confirmar, o sistema 

remove a vaga de emprego. Se a 

empresa não confirmar, o sistema 

apresenta a lista de vagas cadastradas 

daquela empresa. 

Tabela 7 – Cadastrar e listar vagas. 

UC08 MANTER E LISTAR HABILIDADES NECESSITADAS - CASO DE USO 

DESCRIÇÃO SUCINTA: 
Cadastrar, alterar, remover e listar as 

habilidades que são necessitadas pela 

empresa. 

ATORES: 
Empresa. 

PRÉ-CONDIÇÕES: 
Ter efetuado login. 

Estar na página de cadastro de 

habilidades. 

FLUXO BÁSICO: 
- A empresa efetua login e seleciona o 

cadastro de habilidades necessitadas. 

- O sistema lista as opções de cadastrar, 

alterar ou remover habilidades. 

- Se a empresa escolher cadastrar. 
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- O sistema apresenta uma ficha para a 

empresa preencher. 

- A empresa preenche a ficha e salva. 

Se a empresa escolher alterar uma 

habilidade. 

- O sistema lista as habilidades 

cadastradas. 

-A empresa seleciona a habilidade que 

deseja alterar. 

- O sistema apresenta uma ficha para a 

empresa preencher. 

- A empresa preenche a ficha atualizada 

e salva. 

- O sistema finaliza a operação e lista a 

habilidade. 

- Se a empresa escolher remover. 

- O sistema lista as habilidades 

cadastradas. 

- A empresa seleciona. 

- O sistema pede uma confirmação para 

remover. 

- Se a empresa confirmar, o sistema 

remove. Se a empresa não confirmar, o 

sistema apresenta a lista de habilidades 

cadastradas daquela empresa. 

Tabela 8 – Manter e listar habilidades necessitadas. 
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UC09 LISTAR OPÇÕES DE TREINAMENTO - CASO DE USO 

DESCRIÇÃO SUCINTA: 
Empresa lista as habilidades que foram 

cadastradas como opções de 

treinamento. 

ATORES: 
Empresa. 

PRÉ-CONDIÇÕES: 
Ter efetuado login. 

Ter cadastrado as habilidades para 

oferecer como opções de treinamento. 

FLUXO BÁSICO: 
- A empresa cadastra a habilidade. 

- O sistema pede para a empresa 

informa se a mesma oferece treinamento 

dessa habilidade. 

- A empresa fornece a informação e lista 

a habilidade como opção de 

treinamento. 

Tabela 9 – Listar opções de treinamento 

3.2 DIAGRAMA DE CLASSES 

Um diagrama de classes descreve os vários tipos de objetos no sistema e 

o relacionamento entre eles, é o diagrama central da modelagem orientada a 

objetos. O diagrama de classes representa os conceitos do domínio de estudo, tem 

foco nas principais interfaces da arquitetura, nos principais métodos e não como eles 

irão ser implementados, e aborda vários detalhes de implementação, tais como 

navegabilidade, tipos de atributos, etc. O diagrama de classes é representado por 

entidades, que são as classes na forma de um retângulo, separados em três partes: 

nome, atributos e métodos da classe, sendo esses métodos funções executada pela 

classe, e seus relacionamentos, representados por classes interligadas por linhas 

[2]. Está sendo representado na Figura 3 o Diagrama de Classes do projeto. 
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Figura 3: Diagrama de Classes 

A tabela Pessoa no diagrama de classes da Figura 3 está representando 

as pessoas que irão se cadastrar no sistema e contem alguns campos para 

referenciar aquela devida pessoa e algumas rotinas que poderão ser realizadas 

pelas pessoas. Com relação aos campos da tabela Pessoa, um campo é definido 

para identificação das pessoas (campo IDPessoa) e é definido como a chave 

primaria dessa classe, que serve para identificação de uma pessoa em outra classe 

que se relacionou com a classe Pessoa, como é o caso da classe Habilidade que se 

relaciona com Pessoa, e então é criada uma nova classe Possui com as chaves 

primarias da classe Pessoa e da classe Habilidade, um campo para especificar o 

nome da pessoa (campo Nome), um campo para identificação do documento de 

CPF da pessoa (campo CPF ), um campo para ser preenchido com a data de 

nascimento (campo DataNascimento) e um campo para indicar o endereço da 

pessoa (campo Endereço). A tabela pessoa possui alguns procedimentos como 

Cadastrar(), que é o procedimento que realiza o cadastro das pessoas no sistema, 

CadastraHabilidade() é o procedimento que serve para cadastrar as habilidades das 
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pessoas no sistema, BuscaEmpresa() é um procedimento de pesquisa que serve 

para as pessoas buscar uma empresa e a suas vagas oferecidas, e BuscaVaga() 

outro procedimento de pesquisa que serve para a pessoa realizar uma busca de 

vagas por determinada área, em que retorna as vagas daquela determinada área 

pesquisada e as respectivas empresas que as oferecem.  

A tabela Pessoa se relaciona com a tabela Possui, que pode ser visto 

como se fosse uma referência para a tabela Habilidade (onde são cadastradas as 

habilidades), pois como as pessoas podem ter várias habilidades e uma 

determinada habilidade pode ser referenciada por mais de uma pessoa, é 

necessário que se crie uma tabela para referenciar as habilidades de cada 

determinada pessoa. A tabela Pessoa também se relaciona com a tabela Tem, que 

serve para referenciar a tabela Qualificação (onde se cadastra as qualificações), 

assim como em habilidades as pessoas podem ter varias qualificações e as mesmas 

podem ser referenciada por mais de uma pessoa, é necessário que se crie uma 

tabela para referenciaras qualificações de cada pessoa. 

Foi descrito neste capítulo basicamente a modelagem UML, o diagrama 

de caso de uso e o diagrama de classes desempenham um papel muito importante 

para um sistema, pois através deles que é possível descrever todas as 

funcionalidades do sistema e suas relações com os usuários do sistema, os fluxos 

necessários para realizar uma determinada tarefa, a identificação do que poderão 

ser armazenadas pelo sistema, podendo ser chamados de objetos, as relações dos 

objetos que serão armazenados pelo sistema, os atributos e funções do objeto, entre 

outras, funcionalidades indispensáveis para um bom funcionamento de um sistema.  
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4. TECNOLOGIAS ADOTADAS 

Neste capítulo serão abordadas algumas das ferramentas e meios 

necessários para que se consiga desenvolver o projeto na prática. Embora nos dias 

de hoje, em que qualquer pessoa se consiga criar uma página Web em sites 

específicos, sem necessidade de conhecimento mais específico de como de fato o 

site é desenvolvido, são necessários que se obtenham conhecimentos mais 

específicos, como por exemplo, o HTML, que é a linguagem utilizada para 

desenvolvimento de páginas Web, assim como as folhas de estilo para formatação 

da página, linguagem de script para uma melhor manipulação de dados, banco de 

dados para armazenamento de informações, entre outros, para que se consiga 

projetar o site de maneira mais profissional. 

4.1 HTML 

O HTML consiste em uma linguagem de marcação utilizada para 

produção de páginas na web, e é uma linguagem das mais utilizadas, que permite a 

criação de documentos que podem ser lidos em computador e transmitidos pela 

internet [6]. 

Para escrever documentos HTML não é necessário mais do que um editor 

de texto simples e conhecimento dos códigos que compõem a linguagem. Os 

códigos (conhecidos como tags) servem para indicar a função de cada elemento da 

página Web. As tags funcionam como comandos de formatação de textos, 

formulários, links (ligações), imagens, tabelas, entre outros [6]. 

Os navegadores de Internet identificam as tags e apresentam a página 

conforme está especificada. Um documento em HTML é um texto simples, que pode 

ser editado no Bloco de Notas [6]. 
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A linguagem HTML foi criada por Tim Barners Lee na década de 1990 

[12]. As especificações da linguagem são controladas pela W3C (World Wide Web 

Consortium) [6]. 

4.1.2 FOLHAS DE ESTILO EM CASCATA - CSS 

A folha de estilo em cascata, CSS - Cascading Style Sheets foi um 

avanço interessante na linguagem HTML após a versão 3.2, elas permitem o uso de 

formatações uniformes em um site, de maneira bastante "econômica", pois é 

necessário formatar apenas a folha de estilo [3].  

Com as folhas de estilo, é possível declarar estilos apropriados para 

seções de texto, aplicando esses estilos sem se preocupar com detalhes de fontes, 

cor e tamanhos. A definição da folha de estilo deve ficar dentro do próprio arquivo 

HTML, da seguinte forma, se a folha for definida dentro do mesmo documento em 

que está sendo usada [3]. 

Porém, ela pode, ainda, ser definida externamente. A grande vantagem é 

caso seja necessário modificar, algum dia, as cores de todos os títulos ou dos 

destaques ao longo dos textos de vários documentos HTML pertencentes à uma 

página web, pois é necessário apenas a alteração da folha de estilo, atualizando 

imediatamente a apresentação de todos os documentos que fazem referência a ela. 

Nesse caso, é criada a folha de estilo em outro documento e é utilizada uma tag 

específica nas páginas que se quer usar essa folha [3]. 

Como mostrado acima, uma mesma folha de estilo pode ser usada por 

vários documentos HTML, que também poderão ter suas próprias folhas de estilo 

internas [3]. 

4.2 JAVASCRIPT 

Javascript é uma linguagem de programação baseada em scripts e 

padronizada pela ECMA International (associação especializada na padronização de 

sistemas de informação). 
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Foi criada por Brendan Eich (Netscape) e surgiu em 1995 como 

linguagem de script client-side de páginas web. É uma linguagem dinâmica, 

orientada a objetos e criada com sintaxe similar à linguagem C [5]. 

Apesar do nome, ela tem pouco a ver com Java. Apenas semelhança de 

sintaxe e do fato de que, ambas podem fornecer um conteúdo executável pelos 

navegadores Web. A principal relação entre as duas linguagens vem de sua origem 

comum: as linguagens C e C++. 

Com Javascript é possível manipular imagens embutidas na página, ler e 

escrever o estado do usuário em pequena quantidade de dados armazenados no 

sistema do cliente – Cookies, interagir com o usuário, validar e controlar o conteúdo 

de formulário HTML detectar a versão do navegador, detectar necessidade de 

implantação de plug-ins, o Javascript também permite manipular o conteúdo da 

página, isso é alterar características do documento e controlar o comportamento do 

navegador fazendo este: 

 Carregar um novo documento; 

 Retornar para a página anteriormente visitada; 

 Exibir páginas diferentes de acordo com o browser do usuário; 

 Abrir e fechar janelas. 

Javascript não possibilita: 

 Escrever ou ler arquivos; 

 Não possui capacidade de desenho; 

 Não suporta estabelecer conexões em rede; 

 Nem oferece possibilidade de processamento em segundo plano 

ou multitarefa [4]. 

4.2.1TIPOS DE JAVASCRIPT 

Existem variantes da linguagem dependendo do contexto onde se embute 

o código Javascript, estas são: 

 Client-Side Javascript (ou “no lado do cliente”) 

o Código é embutido no HTML; 
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o Precisa ser interpretado pelo browser; 

o O interpretador se encontra embutido no navegador Web; 

o É a variante mais comum. 

 Server-Side Javascript (ou “no lado do servidor”) 

o Pode ser usado com o Netscape Server; 

o Nesta forma, diferente da anterior, é possível ler e escrever 

arquivos e banco de dados no servidor [4]. 

Como em HTML, há diferença na linguagem Javascript em função do tipo 

de navegador onde o programa será interpretado; 

O nome Javascript é propriedade da Netscape; 

A implementação da Microsoft da linguagem é oficialmente denominada 

JScript [4]. 

Além de ser uma das linguagens mais utilizadas para tratamento de 

páginas Web, do ponto de vista do autor, JavaScript é uma linguagem fácil de ser 

compreendida, pois se deriva da linguagem C, uma linguagem relativamente fácil de 

ser compreendida, e de fácil aplicação, pois tem a possibilidade de embutir os 

códigos juntamente com o código HTML das páginas Web. Essa linguagem veio 

para deixar as páginas mais dinâmicas, dar efeitos, controle e agilidade as páginas.   

4.2.3 COOKIES 

Um Cookie é um par de informações do tipo nome=valor e funciona como 

uma variável que o servidor guarda no cliente. O nome serve para o servidor indicar 

qual informação que deseja recuperar. Pois diversos cookies podem estar 

armazenados ao mesmo tempo na maquina do cliente. Esta informação inclui 

também um prazo de validade após o qual ela não poderá mais ser usada [4]. Pois, 

através de um cookie armazenado no cliente o servidor pode recuperar informações 

que foram perdidas. 

4.3 BANCO DE DADOS 

Um banco de dados pode ser considerado como uma coleção de dados, 

de maneira organizada, que se relaciona de alguma forma para que se crie algum 
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sentido, para que se tenha consistência quando solicitado, seja por meio de 

pesquisa ou de um estudo. Para entender a fundo o significado de banco de dados, 

é necessário que se obtenha o conhecimento para saber diferenciar dados e 

informação, o que na maioria das vezes são considerados como sinônimos. Pode-se 

dizer que dados é um valor de um campo armazenado, são fatos em sua forma 

bruta, em que muitas vezes podem não fazer sentido sozinhos, sendo assim, 

matéria-prima para a obtenção de informação. Por outro lado, a informação pode ser 

considerada como um agrupamento de dados compilados e processados de forma 

organizada de acordo com alguma solicitação para fazer sentido, seja por consulta 

ou estudo [8]. 

Dentro de banco de dados obtém-se também os metadados, que são 

todos os dados relativos a outros dados, que tem relação com outros dados. Um 

banco de dados é formado por dados e metadados, pois sem os metadados não 

seria possível organizar e extrair informações de um banco de dados [8]. 

4.3.1 BASE DE DADOS 

Com relação à base de dados, pode se dizer que é  uma coleção de 

dados logicamente relacionados, com algum significado. Uma base de dados tem 

alguma fonte de dados, algum grau de interação com eventos do mundo real. 

Associações aleatórias de dados não podem ser chamadas de base de dados. Uma 

base de dados é projetada, construída e preenchida com dados para um propósito 

específico. Uma base de dados representa algum aspecto do mundo real [8]. 

4.3.2 MODELOS DE DADOS 

Dentro de modelos de dados, pode se separar entre eles os mais 

importantes, os principais são: modelo hierárquico, modelo em rede, modelo 

relacional, modelo orientado a objetos e sistemas objetos-relacionais. 

4.3.2.1 MODELO HIERÁRQUICO 

O modelo hierárquico foi o primeiro a ser reconhecido como um modelo 

de dados. Seu desenvolvimento somente foi possível devido à consolidação dos 

discos de armazenamento endereçáveis, pois esses discos possibilitaram a 
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exploração de sua estrutura de endereçamento físico para viabilizar a representação 

hierárquica das informações. Nesse modelo de dados, os dados são estruturados 

em hierarquias ou árvores. Os nós das hierarquias contêm ocorrências de registros, 

onde cada registro é uma coleção de atributos, cada um contendo apenas uma 

informação. O registro da hierarquia que precede a outros é o registro-pai, os outros 

são chamados de registros-filhos. Um exemplo deste modelo é referenciado pela 

Figura 4 [8]. 

 

Figura 4: Modelo Hierárquico Cliente Conta Corrente [8]. 

 

4.3.2.2 MODELO EM REDE 

O modelo em redes surgiu como uma extensão ao modelo hierárquico, 

eliminando o conceito de hierarquia e permitindo que um mesmo registro estivesse 

envolvido em várias associações. No modelo em rede, os registros são organizados 

em grafos onde aparece um único tipo de associação que define uma relação entre 

2 tipos de registros: proprietário e membro, e é expressada por 1:N. Um exemplo do 

modelo de rede é representado pela Figura 5 [8]. 
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Figura 5: Modelo em Redes Cliente – Conta Corrente [8]. 

4.3.2.3 MODELO RELACIONAL 

O modelo relacional apareceu devido às seguintes necessidades: 

aumentar a independência de dados nos sistemas gerenciadores de banco de 

dados; prover um conjunto de funções apoiadas em álgebra relacional para 

armazenamento e recuperação de dados; permitir processamento ad hoc. O Modelo 

relacional revelou-se ser o mais flexível e adequado ao solucionar os vários 

problemas que se colocam no nível da concepção e implementação da base de 

dados. A estrutura fundamental do modelo relacional é a relação (tabela). Uma 

relação é constituída por um ou mais atributos (campos) que traduzem o tipo de 

dados a armazenar. Cada instância do esquema (linha) é chamada de tupla 

(registro). O modelo relacional não tem caminhos pré-definidos para se fazer acesso 

aos dados como nos modelos que o precederam. O modelo relacional implementa 

estruturas de dados organizadas em relações. A Figura 6 representa um exemplo 

deste modelo [8]. 
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Figura 6: Modelo Relacional Cliente – Conta Corrente [8]. 

4.3.2.4 MODELO ORIENTADO A OBJETOS 

Os bancos de dados orientados a objeto começaram a se tornar 

comercialmente viáveis em meados de 1980. A motivação para seu surgimento está 

em função dos limites de armazenamento e representação semântica impostas no 

modelo relacional. Alguns exemplos são os sistemas de informações geográficas 

(SIG), os sistemas CAD e CAM, que são mais facilmente construídos usando tipos 

complexos de dados. A habilidade para criar os tipos de dados necessários é uma 

característica das linguagens de programação orientadas a objetos [8]. 

Quando os bancos de dados orientados a objetos foram introduzidos, 

algumas das falhas perceptíveis do modelo relacional pareceram ter sido 

solucionadas com esta tecnologia e acreditava-se que tais bancos de dados 

ganhariam grande parcela do mercado. Hoje, porém, acredita-se que os Bancos de 

Dados Orientados a Objetos serão usados em aplicações especializadas, enquanto 

os sistemas relacionais continuarão a sustentar os negócios tradicionais, onde as 
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estruturas de dados baseadas em relações são suficientes. A Figura 7 representa 

um modelo deste modelo [8]. 

 

Figura 7: Modelo Orientado a Objetos Cliente – Conta Corrente [8]. 

4.3.2.5 SISTEMAS OBJETO-RELACIONAIS 

A área de atuação dos sistemas Objeto-Relacional tenta suprir a 

dificuldade dos sistemas relacionais convencionais, que é o de representar e 

manipular dados complexos, visando ser mais representativos em semântica e 

construções de modelagens. A solução proposta é a adição de facilidades para 

manusear tais dados utilizando-se das facilidades SQL existentes. Para isso, foi 

necessário adicionar: extensões dos tipos básicos no contexto SQL, representações 

para objetos complexos no contexto SQL, herança no contexto SQL e sistema para 

produção de regras [8]. 

4.3.3 ARQUITETURA DE BANCO DE DADOS 

As primeiras arquiteturas usavam mainframes para executar o 

processamento principal e de todas as funções do sistema, incluindo os programas 

aplicativos, programas de interface com o usuário, bem como a funcionalidade dos 

SGBDs. Esta é a razão pela qual a maioria dos usuários fazia acesso aos sistemas 

via terminais que não possuíam poder de processamento, apenas a capacidade de 

visualização. Todos os processamentos eram feitos remotamente, apenas as 

informações a serem visualizadas e os controles eram enviados do mainframe para 

os terminais de visualização, conectados a ele por redes de comunicação. 

Gradualmente, os SGBDs começaram a explorar a disponibilidade do poder de 

processamento no lado do usuário, o que levou à arquitetura cliente-servidor [8]. 
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A arquitetura cliente-servidor foi desenvolvida para dividir ambientes de 

computação onde um grande número de PCs, estações de trabalho, servidores de 

arquivos, impressoras, servidores de banco de dados e outros equipamentos são 

conectados juntos por uma rede [8]. 

 

4.3.4 SGBD 

Um Sistema de Gerenciamento de Base de Dados (SGBD) é uma coleção 

de programas que permitem aos usuários criarem e manipularem uma base de 

dados. Um SGBD é, assim, um sistema de software de propósito geral que facilita o 

processo de definir, construir e manipular bases de dados de diversas aplicações. O 

SGBD oferece serviços de armazenamento, consulta e atualização de banco de 

dados [8]. 

O mercado para SGBDs concentra-se em duas tecnologias, SGBDs 

Relacionais (SGBD-R) e SGBDs Objeto Relacionais (SGBD-OR), com uma pequena 

fatia para SGBDs Orientados a Objeto (SGBD-OO) [8]. 

4.3.4.1 SGBD RELACIONAIS 

Os SGBD-R seguem o modelo relacional de dados, em que um banco de 

dados é organizado como uma coleção de relações, cada qual com atributos de um 

tipo específico. Nos sistemas comerciais atuais, os tipos incluem números inteiros, 

de ponto flutuante, cadeias de caracteres, datas e campos binários longos (BLOBs). 

Para esses tipos encontram-se disponíveis uma variedade de operações (exceto 

para o tipo BLOB), como operações aritméticas, de conversão, de manipulação 

textual e operações com data [8]. 

Os SGBD-R foram concebidos para atender as necessidades de 

aplicações manipulando grandes volumes de dados convencionais. De fato, tais 

sistemas não oferecem recursos para atender as necessidades de aplicações não 

convencionais. A mera simulação de tipos de dados não convencionais em um 

SGBD-R pode ter efeitos colaterais, como queda de desempenho, dificuldade de 

codificação e posterior manutenção da aplicação [10]. 
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4.3.4.2 SGBD OBJETO RELACIONAIS 

Os SGBD-OR estendem o modelo relacional, entre outras características, 

com um sistema de tipos de dados rico e estendível, oferecendo operadores que 

podem ser utilizados na linguagem de consulta. Possibilitam ainda a extensão dos 

mecanismos de indexação sobre os novos tipos. Essas características reduzem os 

problemas ocorridos na simulação de tipos de dados pelos SGBD-R, tornando os 

SGBD-OR uma solução atrativa para aplicações não convencionais [8]. 

4.3.4.3 ARQUITETURAS DE SGBD 

Na arquitetura centralizada, existe um computador com grande 

capacidade de processamento, o qual é o hospedeiro do SGBD e emuladores para 

os vários aplicativos. Esta arquitetura tem como principal vantagem a de permitir que 

muitos usuários manipulem grande volume de dados. Sua principal desvantagem 

está no seu alto custo, pois exige ambiente especial para mainframes e soluções 

centralizadas [8]. 

Sistemas de Computador Pessoal – PC, os computadores pessoais 

fazem seus processamentos sozinhos. No começo esse processamento era 

bastante limitado, porém, com a evolução do hardware, tem-se hoje PCs com 

grande capacidade de processamento. Eles utilizam o padrão Xbase e quando se 

trata de SGBDs, funcionam como hospedeiros e terminais. Desta maneira, possuem 

um único aplicativo a ser executado na máquina. A principal vantagem desta 

arquitetura é a simplicidade [8]. 

Banco de Dados Distribuídos, a informação está distribuída em diversos 

servidores. Cada servidor executa como cliente – servidor, sendo as consultas feitas 

para qualquer servidor. Se a informação solicitada pela consulta estiver em outro 

servidor, o próprio sistema se encarrega de obter a informação. Um exemplo disso 

são as bases de dados corporativas, em que o volume de informação é muito 

grande [8]. 

Na arquitetura Cliente-Servidor, o cliente executa as tarefas do aplicativo, 

ou seja, fornece a interface do usuário. O servidor executa as consultas e retorna os 
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resultados ao cliente. Apesar de ser uma arquitetura bastante popular, são 

necessárias soluções sofisticadas de software que possibilitem: o tratamento de 

transações, as confirmações de transações, desfazer transações, linguagens de 

consultas e gatilhos. A principal vantagem desta arquitetura é a divisão do 

processamento entre dois sistemas, o que reduz o tráfego de dados na rede [8]. 

Como existe a possibilidade de cadastro de pessoas, empresas, 

habilidades e qualificações, logo se têm a necessidade de manipulação de dados, 

seja para armazenar, alterar ou remover dados. O melhor meio usado para 

manipulação de dados é a utilização de banco de dados. Pois com o banco de 

dados pode se controlar a redundância de informação, pode se obter independência 

de dados, segurança, flexibilidade e padronização. Além disso, pode se obter 

informações através de pesquisas, pois o banco de dados disponibiliza a 

possibilidade de realizar pesquisas, bastando codificar as restrições para a busca de 

informações desejadas. 

4.3.5 LINGUAGEM SQL 

A linguagem SQL é adotada pela maioria dos SGBD-R e SGBD-OR 

comerciais. Desenvolvida inicialmente pela IBM na década de 70, a linguagem 

sofreu sucessivas extensões [8]. 

A linguagem SQL é formada por duas sub-linguagem, a linguagem de 

definição de dados (SQL DDL), que fornece comandos para definir e modificar 

esquemas de tabelas, remover as tabelas, criar índices e definir restrições de 

integridade, e a linguagem de manipulação de dados (SQL DML) que fornece 

comandos para consultar, inserir, modificar e remover dados no banco de dados [8]. 

4.4 ARQUITETURA INDICADA 

A idéia de criação de uma plataforma Web vem para suprir a carência de 

uma conexão entre pessoas e empresas, seja na obtenção de oportunidades de 

emprego ou na capacitação profissional. Para que uma plataforma Web possa 

funcionar e seja disponível seu acesso na internet é necessário que se obtenha um 

domínio para essa plataforma e a sua hospedagem. 
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4.4.1 DOMÍNIO 

O domínio de um site na Web é o nome para o mesmo, ou seja, seu 

endereço na internet, a informação que indica onde encontrar esse site. Quando um 

usuário digitar esse domínio no navegador dever apresentar este site. O domínio é 

algo muito exclusivo para cada site, primeiramente deve verificar se o domínio 

escolhido já existe ou não, não há possibilidade de criar domínios/endereços 

repetidos, isso é verificado pelo próprio site que disponibiliza o cadastro de um 

domínio. Com o registro de domínio obtido pode-se utilizá-lo em um serviço de 

hospedagem de site posteriormente. O registro de domínio, necessário para 

qualquer empresa de hospedagem do mundo, pode ter validade anual ou pode ser 

registrado por mais de um ano de uma só vez, dependendo de cada empresa que 

disponibiliza o registro de um domínio. 

Uma vez registrado não há a possibilidade de mudança ou cancelamento do 

registro, sendo necessário aguardar o período contratado para o domínio para 

manifestar a descontinuidade do mesmo, sendo desta maneira uma regra geral para 

registro de domínio [13]. 

4.4.2 HOSPEDAGEM 

Após obtido o registro de domínio, é necessário que se tenha um local 

para armazenar todos os arquivos do website. A hospedagem nada mais é do que o 

armazenamento de todos os arquivos em um servidor, com isso, será possível 

manter o website acessível por qualquer pessoa no mundo, bastando digitar o 

endereço de acesso, que no caso é o registro de domínio [13]. 

Para que se desenvolva qualquer que seja o projeto em alguma área 

específica, conceitos fundamentais devem ser obtidos para que se consiga um bom 

desenvolvimento do corrente projeto, logo, para um sistema Web não poderia ser 

diferente, para um projeto de sistema para uma plataforma Web é necessário que 

alguns conceitos sejam adquiridos para que se consiga realizar o desenvolvimento 

do projeto na prática. Com base nisso, foi apresentado nesse capítulo toda a base 

necessária para o desenvolvimento do projeto. Obviamente, é apenas uma base, um 

material onde se pode apoiar para que, se necessário, sejam realizadas novas 
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pesquisas para aprofundar o conhecimento. Como foi especificado neste capítulo, 

algumas linguagens foram apenas descritas de um modo geral, pelo fato de 

possuírem várias tags e comandos de usos específicos, como no caso do HTML, 

CSS, JavaScript e Sql. A especificação de um banco de dados é de suma 

importância para um sistema, pois é ele que armazena todas as informações 

cadastradas do sistema e possibilita que o usuário consiga realizar alguma consulta. 
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CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

  

Em teoria, o projeto deste trabalho mostra como ele pode ajudar a 

sociedade positivamente com uma implementação futura. Sendo exposto na seção 

localizada no terceiro parágrafo da Introdução em que foi realizada uma pesquisa de 

mercado exploratória de trabalhos ou sites semelhantes ou que se assemelha no 

objetivo geral do projeto, mostrando que há uma necessidade de um projeto que 

tenha como ênfase a troca de informações ou até mesmo um cruzamento de 

soluções de oportunidades de vagas de emprego para as pessoas e para as 

empresas, com base no que se necessita pela empresa e no que é oferecido pelas 

pessoas, onde os que foram pesquisados não o fazem de maneira eficaz.  

No entanto a área de desenvolvimento de sites para internet, apesar de se 

mostrar tecnologicamente plausível, ainda enfrenta diversas barreiras no processo 

de criação, implantação efetiva e divulgação, seja pela sua complexidade ou 

adesão. 

Uma das vantagens da implementação do projeto é a utilização de novas 

tecnologias, pois com o uso do banco de dados e o cadastro eletrônico de pessoas e 

empresas é dispensável o uso de arquivos impressos e lugares para guardar o 

mesmo, sendo para o autor desse trabalho mais viável nos dias de hoje. Outro ponto 

positivo com o uso do banco de dados é a facilidade de se obter informações 

mediante pesquisa 

No processo de desenvolvimento desse trabalho o autor pode concluir que 

algumas áreas ainda são muito deficitárias para o desenvolvimento real de uma 

plataforma para website. Sendo uma das mais deficitárias o uso do banco de dados 

para armazenamento das informações fornecidas pelo cadastro, e a conexão do 

banco de dados com as paginas Web para que as pessoas através da plataforma 

consigam realizar as consultas e pesquisas fornecidas pelo projeto do sistema, 

apresentando um vínculo entre a pesquisa que foi efetuada e os dados fornecidos 

pelo banco de dados apresentados para o usuário. Por isso optou por começar com 

uma proposta de um sistema de plataforma Web, em meio teórico, para que possa 
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auxiliar no real desenvolvimento do mesmo. Ainda foi sentida a necessidade de um 

estudo e pesquisa para a implantação das paginas Web na internet, sendo relevante 

para que o mesmo possa se apresentar de modo coerente para os usuários. 

Portanto, com o desenvolvimento desse projeto, sendo uma proposta para 

um sistema que pode ajudar varias pessoas e que pode ser um diferencial na 

obtenção de oportunidades de trabalho, o autor pode concluir que para trabalhos 

futuros é necessário e fundamental o real desenvolvimento e implantação do 

sistema. Com tudo, para que se implemente o sistema apresentado pelo projeto, é 

necessário para trabalhos futuros realizar uma pesquisa e estudo dos itens 

deficitários apresentados no parágrafo anterior para que se obtenha o conhecimento 

necessário. 
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