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RESUMO 

 

Segundo Finlay, a decisão é uma escolha entre as alternativas existentes através de 
estimativas dos pesos destas alternativas, sendo assim apoio à decisão significa au-
xiliar nesta escolha. Nesta mesma vertente, podemos apontar os sistemas de reco-
mendação, que são sistemas que combinam várias técnicas computacionais para se-
lecionar, ou recomendar, itens específicos, com base nos interesses dos usuários e 
conforme o contexto no qual estão inseridos. Esses itens podem assumir formas bem 
variadas como livros, filmes, notícias, música e empregos, por exemplo. Atualmente, 
o mercado tem inovado bastante em novas tecnologias, e, para o profissional da área 
de informática, fica ainda mais complicado acompanhar tantas mudanças. Por exem-
plo, no contexto da programação, novas linguagens surgem a cada momento, e a 
mudança de padrões também. Na programação Web, é comum desenvolver grandes 
sistemas utilizando uma determinada combinação de tecnologias e frameworks, mas 
daqui a um ano por exemplo, essa mesma combinação pode não ser mais comum ou 
a melhor para que se resolva este mesmo problema. Então, saber sobre estas novi-
dades específicas da programação para Web geralmente é fácil para quem trabalha 
ativamente na área, porém para alguém que deseja iniciar na área, ou migrar de ramo, 
não é tão trivial saber o que mais se usa, e o que combinações de tecnologias são 
mais procuradas no mercado. Este trabalho tem como objetivo mostrar o uso de algu-
mas ferramentas computacionais para auxiliar o suporte a decisão para recomendar 
habilidades relacionadas a determinados empregos, ou seja, quais habilidades podem 
ser desenvolvidas, tendo em vista as habilidades atuais do usuário, para que ele al-
cance determinado emprego, nosso foco será em empregos na área de Tecnologia 
da Informação. Para desenvolver este estudo fizemos uma coleta de dados, através 
de sites específicos que oferecem vagas. Após coletarmos os dados, foi necessário a 
definição de um dicionário padrão ouro, ou seja a construção manual de tags (palavras 
chaves) de um texto, que é utilizado para categorizar os Jobs. E por fim, usamos o 
algoritmo FP-Growth, uma técnica de mineração que identifica correlações entre itens 
da base, para associar as competências. 
 

Palavras-chaves: coleta de dados, script, FP-Growth. 

 



 

ABSTRACT 

 

According to Finlay, the decision is a choice among the existing alternatives through 
estimations of the weights of these alternatives, so support for the decision means to 
help in this choice. In this same vein, we can point out the systems of recommenda- 
tion, which are systems that combine several computational techniques to select or 
recommend specific items based on the interests of the users and according to the 
context in which they are inserted. These items can take a variety of forms, such as 
books, movies, news, music, and jobs, for example. Currently, the market has been 
innovating a lot in new technologies, and for the IT professional, it is even more com-
plicated to keep up with so many changes. For example, in the context of programming, 
new languages come up at every moment, and patterns change as well. In web pro-
gramming, it is common to develop large systems using a certain combination of tech-
nologies and frameworks, but within a year for example, the same combination may 
not be more usual or better for solving this same problem. So knowing about these 
specific web programming novelties is often easy for those who actively work in the 
field, but for someone who wants to get started in the field, or branch out, it's not so 
trivial to know what else is used, and what combinations of technologies are most 
sought after in the market. This paper aims to show the use of some computational 
tools to help decision support to recommend skills related to certain jobs, i.e, what skills 
can be developed, in view of the current user skills, so that it reaches job, our focus 
will be on jobs in the area of Information Technology. In order to develop this study we 
did a data collection, through specific sites that offer vacancies. After collecting the 
data, it was necessary to define a gold standard dictionary, that is, the manual con-
struction of tags (keywords) of a text, which is used to categorize Jobs. Finally, we use 
the FP-Growth algorithm, a mining technique that identifies correlations between base 
items, to associate skills. 
 
 
Keywords: data collection, script, FP-Growth. 
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1 INTRODUÇÃO 

Decisões fazem parte do nosso cotidiano e, cada vez mais, os sistemas de apoio 

se tornam indispensáveis para auxiliar nesse processo. Muitas ferramentas que utili-

zamos em nosso dia a dia nos sugerem ou nos ajudam a decidir automaticamente, 

seja em músicas, filmes, ou quaisquer outros conteúdos, através de padrões previa-

mente detectados e análises preditivas. 

Na área de empregos por exemplo, já existem alguns sites e ferramentas que 

identificam perfis de usuários. Nessas ferramentas são feitas análises determinadas, 

que identificam quais vagas melhor se encaixam com o perfil de quem procura. No 

site Vagas [16] por exemplo, o foco é direcionar o usuário para empregos que estejam 

de acordo com as expectativas deles, com base em sua localização, perfil, amigos em 

comum, entre outros.  

Essa é uma proposta interessante para a busca, porém não é o auxílio completo, 

pois conforme as novas tecnologias surgem, os usuários podem acabar ficando desa-

tualizados em relação ao que o mercado procura. Atualmente, apesar de tanto de-

semprego, ainda existem muitas vagas não preenchidas, por não haver pessoas qua-

lificadas adequadamente para elas. Então, mais do que informar o usuário da existên-

cia de vagas, ou saber que elas existem, é importante estar preparado adequada-

mente, pois isso é primordial para alcançar a vaga que se almeja. 

Neste trabalho propomos um sistema que identifica novas competências que um 

usuário possa aprimorar, para alcançar determinada vaga de emprego. Para este fim, 

fizemos um estudo, coletando dados do site Vagas [16]. Este site de emprego possui 

várias vagas em diferentes ramos, para facilitar o entendimento de nossa proposta 

escolhemos restringir apenas para vagas na área de TI (tecnologia de informação).  

Este trabalho foi organizado da seguinte forma: no capítulo 2 abordaremos as 

teorias que utilizamos para desenvolver nossa pesquisa; no capítulo 3 será discutido 

os casos Netflix e Catho, que são grandes sistemas de recomendação, que serviram 

de inspiração para nosso trabalho; no capítulo 4 falaremos sobre a coleta e análise de 
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dados do nosso sistema de recomendação, sobre a fonte de dados utilizada, a forma-

ção do dicionário padrão ouro e os algoritmos utilizados para mineração de dados; e 

finalizando, temos a conclusão e as expectativas de trabalhos futuros a serem reali-

zados com esta pesquisa. 

Vale ressaltar que este projeto se encontra disponível no repositório do github: 

https://github.com/altobellibm/cederj_tcc_henrique_jessica, onde contém código fonte 

dos algoritmos, além dos dados coletados pelo script no período de 20/10/2017 até 

20/10/2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://github.com/altobellibm/cederj_tcc_henrique_jessica
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A fundamentação teórica da nossa pesquisa é basicamente a seleção de dados 

através do processamento de linguagem natural e a mineração de dados obtidos. A 

seguir, temos a definição de linguagem natural e suas aplicações, e também a forma 

como a mineração de dados aplicada pode ser tratada. 

2.1 CAPTURA DE DADOS NA WEB 

Com o desenvolvimento e ascensão da internet uma variedade enorme de infor-

mações passou a ficar disponível para pessoas que utilizam tal ferramenta, o que 

permitiu os usuários se beneficiarem com o uso dos inúmeros dados disponíveis de 

várias formas interessantes.  

Normalmente os usuários da internet têm acesso às informações através da na-

vegação e busca por diferentes páginas web até obterem sucesso. Tal ação é intuitiva 

e pode ser eficaz para obtenção de determinadas informações específicas mas cap-

turar para analisar um conjunto maior de dados por esse método exigiria muito tempo 

e trabalho manual. 

Apesar das páginas web de cada sítio da internet possuírem muitas informações, 

a captura de tais dados de forma que seja possível realizar uma análise qualquer mais 

detalhada e precisa exige um trabalho computacional capaz de capturar os dados da 

página e tratar os dados de forma a prepará-los para posterior análise e interpretação 

dos resultados. 

O assunto sobre captura de dados na web é vasto e várias técnicas são realiza-

das na tentativa de obter sucesso no procedimento e minimizar os erros. Cada técnica 

possui sua vantagem e desvantagem em relação às outras e o uso de uma técnica 

não exclui necessariamente a possibilidade de também usar outra. 

Dentre essas técnicas é possível citar a estruturação dos conteúdos da página 

HTML através da extração de determinados itens de interesse presentes em algumas 

tags HTML (HTML-aware Tools no artigo). Tal técnica pode ser aplicada por exemplo 
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na extração do conteúdo de uma tabela qualquer dentro de um texto HTML, cuja tag 

é “<table>” ou dos atributos de tags links (<a>) e uma infinidade de possibilidades, 

sendo muito eficiente quando a informação é facilmente identificada e extraída devido 

estrutura da página HTML. 

Quando a informação desejada está contida em um texto livre a técnica de pro-

cessamento de linguagem natural (PLN) pode ser utilizada após extração do texto 

inteiro dentro da página HTML ou outra fonte. Tal técnica busca identificar padrões da 

linguagem para então estruturar os dados e extrair as informações desejadas. 

Com os dados obtidos e tratados é possível realizar as análises de interesse ou 

armazená-los em uma base de dados conforme o objetivo final do processo como um 

todo [1]. 

2.2 MINERAÇÃO DE DADOS 

A Descoberta de Conhecimento em Banco de Dados, ou Mineração de Dados, 

trabalha no intuito de manipular grandes massas de informação, com objetivo de en-

contrar padrões interessantes. 

Na mineração de dados, é importante não só obter e tratar as informações, mas 

também, que os resultados do processo sejam compreensíveis para os humanos, e 

principalmente para os usuários finais do processo, que são geralmente pessoas que 

tomam decisões nas organizações [3]. 

A forma de obter conhecimento através de mineração de dados em banco, é 

parecida com a forma de se obter conhecimento de textos (mineração de textos), 

desde a definição do problema, até a extração de conhecimentos. 

Na definição do problema, os objetivos a serem atingidos pelo processo de des-

coberta de conhecimento de banco de dados são identificados. Normalmente, na se-

leção dos dados e pré-processamento, os dados ainda não estão formatados de ma-

neira correta para o tratamento, por isso é necessário aplicar métodos para extrair, 

integrar, limpar e assim melhorar o volume de dados, antes de minerar [3]. 
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Na fase de mineração de dados, são configurados e executados algoritmos em 

busca de padrões pré-determinados. Esses algoritmos podem ser executados diver-

sas vezes, até que eles estejam de acordo com o que se precisa, para o usuário final. 

Depois de haver a mineração, alguns padrões são encontrados, porém nem to-

dos são relevantes para solucionar o problema proposto inicialmente ou interessantes 

para o usuário final. Caso os resultados esperados não sejam obtidos, deve-se rede-

finir os problemas nos quais se deseja extrair conhecimento sobre, repetir o processo 

até alcançar resultados mais relevantes. 

A diferença entre a mineração de dados e a mineração de textos é que, a pri-

meira lida com dados estruturados, dentro de um banco de dados específicos, que 

sejam interessantes ou que atendam melhor o problema, já a segunda atua sobre 

dados não estruturados. A seguir, veremos mais detalhadamente conceitos sobre Mi-

neração de Textos. 

2.3 MINERAÇÃO DE TEXTOS 

A Mineração de Textos trabalha com os mesmos conceitos da Mineração de 

Dados, porém aplicada para dados textuais. Também chamada de Descoberta de Co-

nhecimento de Texto, significa um processo de extrair padrões interessantes e não 

triviais ou conhecimento a partir de textos não estruturados [2]. 

Dados textuais são uma grande fonte de informação, porém em um formato difícil 

de extrair por processos automáticos. A massa de dados textuais não pode ser utili-

zada por computadores de maneira direta, pois computadores não conseguem reco-

nhecer algum padrão e acabam tratando como uma simples sequência de caracteres. 

Então, é necessário aplicar alguns métodos e algoritmos para formatar estruturar os 

dados textuais, visando facilitar a extração de conhecimento dos respectivos dados.  

A Mineração de Textos usualmente se refere à extração de conhecimento de 

base de dados textuais, mas também é possível recorrer a outras áreas para facilitar 

o processo de descoberta de conhecimento nos textos [4]. 
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De acordo com o estudo da UFSC [5], a descoberta de conhecimento em textos 

(KDT) é composta por diversas atividades, como agrupamento textual, pré-processa-

mento, extração de informação, reconhecimento de entidades, extração de relaciona-

mentos, entre outras. 

A maioria dessas atividades é desenvolvida com o uso das técnicas de Análises 

Estatísticas ou PLN (Processamento de Linguagem Natural). A figura a seguir ilustra 

mais detalhadamente processo de KDT: 

 

 

 

Figura 1 Diagrama que ilustra Processo de KDT, proposto por Silva [6]. 

Na Extração de Informação, pode-se utilizar robôs captadores de dados, ou web 

crawlers, para visitarem sites e extraírem algumas informações para formação do ma-

terial de textos que serão utilizados para a extração de conhecimento. 

No pré-processamento, são utilizadas técnicas como o Processamento de Lin-

guagem Natural para estruturar adequadamente os textos que serão analisados. Na 

mineração, são aplicados métodos e algoritmos para a identificação de padrões inte-

ressantes e extração de conhecimento [7]. 

Na etapa de interpretação ou avaliação, os resultados são avaliados e validados. 

Estatísticos, ou pesquisadores de Inteligência Artificial (IA) em geral usam variadas 

técnicas para interpretar e avaliar resultados, estes obtidos com a mineração, com 

objetivo de chegar à informação. 
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Obtidas estas informações, através do PLN, ou mineração de textos, podemos 

utilizar algoritmos para tratar os dados obtidos. Baseados nessas informações sobre 

mineração de dados e de textos, proporemos um sistema de recomendação de habi-

lidades desejadas para determinados empregos. Na próxima seção veremos alguns 

trabalhos relacionados. 
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3 TRABALHOS RELACIONADOS 

Sistemas de Recomendação podem ser vistos ao realizar buscas em sites de pes-

quisa da internet, em compras online, ou até mesmo ao visualizamos nossos emails. 

São o mecanismo por trás da propaganda personalizada que recebemos na web, com 

indicações de sites para visitarmos ou produtos para compramos. 

Com o advento do consumo em dispositivos móveis e a propagação o e-com-

merce, sistemas de recomendação tornaram-se um tema extremamente atrativos. 

Através de algoritmos simples e facilmente integráveis a aplicações web, eles agre-

gam valor ao negócio online, promovendo itens de consumo direcionados a um pú-

blico-alvo específico.  

Por trás da singela propaganda, estes sistemas utilizam abstrações matemáticas 

de dados. Neste artigo, veremos que eles consistem basicamente em algoritmos de 

filtragem e inferência de dados, que recomendam produtos de acordo com os interes-

ses dos usuários. Veremos abaixo alguns exemplos de sistemas e trabalhos relacio-

nados ao nosso tema proposto. 

3.1 CATHO 

Catho (empresa de vagas) adotou tecnologia de inteligência artificial em seus 

algoritmos de recomendação de vagas para profissionais, de acordo com requisitos 

das empresas ou exigências dos candidatos. 

A utilização da inteligência artificial foi feita no sentido de coletar dados de ma-

neira mais eficiente. Os algoritmos combinam o perfil da vaga com aquele candidato 

que mais se adapta e vice versa. 

Murilo Lopes, responsável pela gerência de produtos da Catho, conta que o sis-

tema faz a análise do perfil dos usuários, depois os divide em Filtragem Contextual e 

Filtragem Colaborativa [8]. 

A Filtragem Contextual trabalha com o perfil do candidato e as descrições das 

vagas. Por meio de algoritmos de Machine Learning, a inteligência da Catho aprende 
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a classificar as preferências dos assinantes, assim sugerindo propostas mais asserti-

vas aos candidatos, individualmente. 

Um dos algoritmos para fazer recomendação utilizados pela Catho é o classifi-

cador contextual. Esse algoritmo trabalha para sugerir vagas e tem como objetivo 

identificar se uma vaga é boa ou ruim para determinado usuário, dentre os anúncios 

de vagas que estão disponíveis no banco de dados. 

O problema de classificação é definido da seguinte forma: a vaga é boa para o 

usuário, ou vaga não é boa para o usuário. O classificador contextual foi implementado 

como uma das opções de inteligência, usando informações de contexto tanto das va-

gas quanto dos currículos dos usuários para identificar as melhores vagas para cada 

pessoa, como está apresentado na Figura 2. 

 

 

Figura 2 Classificador contextual utilizado pela Catho [7] 

De forma análoga, mas atuando diferente, a Filtragem Colaborativa utiliza o com-

portamento do usuário no próprio site para fazer suas análises. O algoritmo varre todo 

o acesso do usuário, coletando informações específicas sobre a grau de insatisfação, 

ou de acerto, de uma vaga, analisa o histórico de buscas de oportunidades e visuali-

zações de vagas. Assim, os usuários recebem notificações de acordo com suas últi-

mas buscas e interesses. 

Sistemas de recomendação utilizam muito os filtros colaborativos, pois são úteis 

para fazer previsões sobre os gostos e preferências de um usuário, de forma a analisar 
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também os gostos de outros usuários com tipo de atividade no site, ou comportamento 

parecido. 

Dessa forma a filtragem colaborativa atua, supondo que se duas pessoas ava-

liam itens de forma parecida, logo eles possuem gostos similares, podendo assim de 

alguma forma, serem tidos como usuários similares, podendo prever assim que um 

usuário provavelmente se interessará por um item avaliado por um semelhante. 

Uma série de informações podem ser usadas por filtros colaborativos, entre es-

sas informações, uma das melhores formas de se obter é através de avaliações ex-

plícitas, onde alguém manifesta sua opinião sobre determinados item. Um exemplo 

desse tipo de feedback são as pontuações através de estrelas, nos filmes do netflix. 

Para a Catho, um bom feedback seria uma candidatura de um usuário a uma vaga 

por exemplo. 

Com os resultados dessas ações efetuadas pelos usuários, constrói-se um grafo 

bipartido, onde os vértices são usuários e vagas, as arestas as relações entre eles. 

Vemos um exemplo visual deste grafo na Figura 3. 

 

 

Figura 3 Filtragem Colaborativa entre usuários Catho [9] 

Este grafo possibilita filtrar um subconjunto de vagas que tenham alguma seme-

lhança com o usuário, ou seja, que pode provavelmente ser do interesse dele. Se dois 

usuários, X e Y, se candidataram para uma mesma vaga, uma vaga que o usuário X 

se candidatou e o usuário Y não, será uma boa recomendação para o usuário Y, pois 

o fato de X e Y terem se candidatado para uma mesma vaga mostra certa similaridade 

entre eles [9]. 

http://www.netflix.com/
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O ganho com a implantação da inteligência artificial na Catho foi significativo, 

houve cerca de 200% de crescimento no envio de currículos e no contato de recruta-

dores [9]. 

3.2 NETFLIX 

Outro sistema de recomendação bastante conhecido é a Netflix. Ele faz reco-

mendações com base na identificação de determinados parâmetros de filmes já as-

sistidos, como exemplo, se um filme de ação foi visto até o final, então se supõe que 

a pessoa gosta da categoria, assim outras produções de mesma categoria começam 

a aparecer nas recomendações do usuário [10]. 

A Netflix atualmente coleta dados com base em recomendações de usuários, em 

todo mundo, não somente com os dados das pessoas de localidade próxima, de ou-

tros fatores como busca, semelhança, avaliações, como era feito antes. Dessa forma 

a chance de se obter sucesso e da análise preditiva se tornar mais eficaz aumentam. 

As recomendações personalizadas ajudam a manter os usuários interessados 

no produto, pois se as recomendações fossem muito parecidas, ou até iguais, ou pre-

visíveis demais, seria desinteressante para quem usa. 

Por conta disso, foi criado um algoritmo, que agrupa os assinantes em comuni-

dades globais, sem levar em conta a localização, e sim gostos e preferências em co-

mum entre os usuários. Assim, ao considerar os gostos, ao invés de simplesmente a 

localização, os resultados têm sido ainda melhores. 

Para colocar esta solução em prática, foi necessário um ano de trabalho envol-

vendo dezenas de equipes da empresa e muitas pesquisas, com algumas dificulda-

des. Uma delas tem a ver com a disponibilidade de itens em catálogo, para determi-

nados países e para outros não. 

O aparecimento de um filme no catálogo de filmes de um país, depende de con-

tratos específicos, direitos de distribuição, que funcionam de maneira diferente em 

cada país, por isso o catálogo não pode ser igual, e isso pode influenciar nos resulta-

dos do algoritmo, pois agora também precisa levar em conta mais uma variante, que 

é a disponibilidade. 
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Além da disponibilidade, o tempo que uma determinada produção está no catá-

logo também influencia no algoritmo. Um conteúdo de uma determinada seção que 

esteja no catálogo há seis meses, e uma produção mais conhecida pode acabado de 

ser adicionada e o sistema entender que ele não gera interesse o suficiente. Isso 

acontece provavelmente de forma incorreta, pois se ele estivesse no catálogo há mais 

tempo que o outro conteúdo, provavelmente haveria mais interesse. 

Tendo em vista essas questões todas, algoritmos puderam ser aprimorados, 

tendo incorporada em cada algoritmo a informação de que os usuários têm acesso a 

diferentes bases de catálogos, de acordo com sua localização, tempo de disponibili-

dade, utilizando conceitos da comunidade estatística sobre manipulação de dados au-

sentes [11]. 

Também, o algoritmo precisou adaptar seu modelo, para que tivesse desempe-

nho correto em países grandes e pequenos. Por exemplo, se um usuário gosta de 

conteúdos de ação, então outro usuário, mesmo que de outro país, goste de filmes 

ação, então será um melhor padrão de comparação do que alguém de que more perto 

dele mas tenha preferências por filmes de drama. 

Houve também outra preocupação para o algoritmo, a importância de entender 

como as palavras são formadas, para a indexação das buscas e recomendações. Nos 

idiomas orientais, por exemplo, uma palavra de busca pode se tornar em um só ca-

ractere, ou sílaba, o que afeta a busca, para isso foi necessário entender como a 

língua é construída e assim fazer uma sugestão com o mínimo de interações possí-

veis. 

É importante lembrar que foi necessário levar em consideração a disponibilidade 

de legendas e dublagem para fazer uma recomendação. Um filme alemão, sem tra-

dução, pode não ser entendido por um brasileiro comum, mas os brasileiros que falam 

alemão poderiam entender perfeitamente [11]. 

Essa situação poderia ser resolvida aumentando a disponibilidade de legendas 

para as produções, mas devemos ressaltar que algumas pessoas não têm problema 

em assistir conteúdos de línguas que não são fluentes. 

Portanto, com todas essas variantes e com a construção de comunidades glo-

bais de interesse, ainda assim é necessário que haja um monitoramento de tempos 

em tempos, para que se constate que as novas estratégias estão eficazes, ou para 

que sejam feitos novos ajustes de manutenção. 
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4 DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO 

Vimos na seção anterior exemplos de sistemas de recomendação, um de con-

teúdos e entretenimento, outro de sugestão de vagas. Percebemos que na área de 

recomendação de vagas, existem bastante tecnologia nesta área, porém eles não 

cumprem o papel de recomendar habilidades específicas, daí a importância dessa 

proposta de trabalho. 

 No primeiro momento, nosso foco é na área de TI, isso se justifica dado que é 

uma área que vive em constantes atualizações, por isso é ainda mais interessante 

que haja um sistema que identifique as habilidades de uma pessoa, e com base nisso 

faça uma recomendação de novas habilidades a serem adquiridas. 

Nossa pesquisa foi feita através de 4 etapas: captura de informações, armaze-

namento de dados, formação de dicionário padrão ouro e algoritmo de mineração. 

Segue a ilustração na figura 4 a seguir: 

 

 

Figura 4 Etapas do desenvolvimento do sistema de recomendação de habilidades, proposto neste pro-

jeto. 

Aqui iremos apresentar como foi implementado nosso sistema de recomenda-

ção de habilidades específicas. Veremos a seguir a fonte de dados utilizada para 

nosso trabalho e a forma de captura de informações. 
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4.1 FONTE DE DADOS 

A fonte de dados utilizada para capturar e armazenar as informações necessá-

rias para realizar a análise deve disponibilizar uma lista contendo ao menos links para 

as páginas com a descrição completa de cada emprego. 

O site Vagas apresenta diariamente ofertas de emprego do Brasil e cumpre os 

requisitos para permitir a captura do conteúdo dos empregos postados por conter uma 

página contendo algumas informações dos empregos postados no dia, como mostra 

a Figura 5. Dentre as informações disponíveis nessa página é possível verificar que 

cada vaga de emprego possui uma descrição pequena, título, local de trabalho, nível 

exigido para vaga, empresa e link, que podem ser capturados através de um algoritmo 

que capture o conteúdo HTML, defina e extraia as tags HTML contendo as informa-

ções desejadas e exporte tais dados de forma a ser possível manipulá-los e analisá-

los sempre que necessário. 

 

Figura 5 Lista de vagas de emprego no site VAGAS 

 

Também é possível verificar a presença de uma página para cada emprego 

postado no site. Tais páginas contém todas as suas informações e descrição completa 
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de cada emprego, conforme demonstrado um exemplo na Figura 6. Essas descrições 

são fundamentais para realizar a análise a fim de identificar e relacionar padrões de 

áreas de conhecimentos de TI exigidos em vagas de empregos de TI. 

 

 

Figura 6 Descrição de uma vaga do site VAGAS 

4.2 CAPTURA DE DADOS 

A metodologia de captura de dados consiste em 2 etapas, em que o objetivo 

final dos algoritmos é capturar diariamente as ofertas de emprego divulgadas no site, 

extrair o texto completo da descrição de cada emprego divulgado, de forma a tentar 

preservar o máximo de informações possíveis e armazenar os dados obtidos em uma 
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base de dados, para que seja possível realizar consulta desses dados para análises 

necessárias. 

A primeira etapa da metodologia consiste em utilizar um algoritmo de 

webcrawler desenvolvido para capturar as tags HTML de interesse, conforme 

demonstrado na Figura 7, que contém o máximo de informações possíveis sobre as 

ofertas de emprego divulgadas, contidas na página relacionada aos empregos da área 

de tecnologia de informação (TI) do site Vagas [16] e salvá-las em um arquivo texto 

(txt) dentro de um diretório contendo somente arquivos textos nomeados pela data. 

 

 

Figura 7 Página do site VAGAS contendo as vagas mais atuais 

A segunda etapa é dividida em processos que visam capturar a descrição com-

pleta de cada emprego postado para estruturar cada oferta de emprego através de 

sua url, data de divulgação, título, nível exigido para vaga, local de trabalho contidos 

no arquivo texto salvo na etapa anterior e descrição capturada da vaga para armaze-

nar esses dados em uma base de dados e realizar posterior análise envolvendo téc-

nicas de mineração de dados sobre o texto da descrição das vagas. 
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A implementação da primeira parte da metodologia consistiu em desenvolver 

um algoritmo em linguagem python, inicializado diariamente via batch, que através do 

uso do pacote selenium [15] utiliza o browser para navegar até a página de busca de 

empregos relacionados a TI do site e tenta localizar uma tag “<a>” com id “mais-

DeHoje” para “clicar” nesse botão e carregar mais empregos até que o botão suma. 

Posteriormente, o código HTML é importado para uma variável para localizar a 

tag “<section>” de id “vagasAbertasHoje” através do uso do pacote BeautifulSoup [17] 

afim de salvar tal tag em um arquivo texto localizado em um diretório da pasta raiz 

com nome contendo a data da captura. O código utilizado para esta etapa descrita 

aqui, se encontra no APÊNDICE A.  

Para capturar as descrições dos empregos e armazená-los foi desenvolvido um 

script em R que lê os arquivos “.txt” contendo as tags HTML capturadas na primeira 

etapa do procedimento para estruturar os empregos de acordo com seus links e outros 

atributos. Depois dessa etapa o algoritmo extrai a descrição de cada um dos empre-

gos através do uso dos pacotes rvest [18] e boilepipeR [19], que auxiliam na captura 

dos textos ou atributos das tags contidas em uma página HTML. 

Durante esse processo também é definido uma identificação (id) para cada em-

prego através da identificação de uma string contida na url da página de cada oferta 

de emprego. Quando todos os dados de cada emprego já estão estruturados o algo-

ritmo salva os dados em uma base de dados NoSQL utilizando como identificador o 

campo id de cada emprego estruturado de forma que cada documento presente na 

base de dados represente um emprego postado no site. O código utilizado para esta 

etapa do trabalho pode ser encontrado no APÊNDICE B. 

Com os empregos estruturados e armazenados na base de dados passa a ser 

possível realizar a análise da descrição de cada emprego na etapa posterior, como 

mostra o fluxograma abaixo: 
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Figura 8 Fluxograma do processo de coleta e armazenamento de dados 
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4.3 DICIONÁRIO PADRÃO OURO 

Para o desenvolvimento deste trabalho, iniciamos com a abordagem de minerar 

os dados através dos algoritmos Naive Bayes Classifier [14] e TF* IDF[15]. O algoritmo 

Naive Bayes é um classificador probabilístico baseado no “Teorema de Bayes”, e é 

usado para categorizar textos baseado na frequência das palavras usadas. Ele foi 

escolhido por ser simples e rápido, e necessitar de um pequeno número de dados de 

teste para fazer classificações com boa precisão. 

Já no algoritmo TF-IDF a idéia é encontrar as palavras importantes para o con-

teúdo de cada documento, diminuindo o peso das palavras comumente usadas e au-

mentando o peso das palavras que não são usadas muito em uma coleção ou corpus 

de documentos. Este algoritmo foi escolhido por conta do “termo–inverso da frequên-

cia” nos documentos de uma palavra aumenta proporcionalmente à medida que au-

menta o número de ocorrências dela em um documento [15]. Porém ao tentarmos 

fazer uso desses algoritmos, os resultados não foram obtidos da forma adequada, 

optamos por construir um dicionário padrão ouro.  

O dicionário padrão ouro deste trabalho foi construído a partir de uma coleta de 

dados de jobs e agrupamento de dados de textos relacionados a áreas de Ti em uma 

tabela. Esse dicionário serve para gerar tags sobre os jobs que são originalmente 

textuais, assim podemos categorizar os Jobs, a fim de minerar os mesmos usando 

técnicas de mineração de itemsets. 

Houve alguns problemas em alguns casos, onde a tag de variações tem um 

tamanho muito pequeno. Por exemplo, o que aconteceu com o caso da Linguagem C, 

onde inicialmente estávamos considerando apenas “C”, então foi necessário 

colocarmos um conjunto de palavras para que essa tag fizesse sentido (neste caso 

colocaríamos “Linguagem C”). O motivo de termos feito isso foi para que os jobs não 

incluíssem todas as vagas que tivessem a letra “C” em sua composição, pois seriam 

casos infinitos e nem sempre iriam condizer com o real objetivo.  

Segue o exemplo abaixo de três Jobs utilizado para nosso dicionário: 
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Job 1 : 

Objetivo da Função: 
• Identificar oportunidades de automação de processos através de RPA (Robotic 
Process Automation) nos processos do CSC. Principais atividades: 
• Desenhar, desenvolver e testar automações de processos; 
• Dar suporte a operação, apoiando na transição de modelo e manutenção dos 
"robos" desenvolvidos; 
• Estabelecer contato os stakeholders do projeto de maneira a comunicar o 
progresso, problemas, riscos e soluções do projeto. 
Formação: 
• Superior completo em cursos relacionados a TI, Engenharia, Ciências Contábeis, 
Economia ou Administração de Empresas e áreas correlatas. 

Experiência / Conhecimentos Necessários: 
• Liderança de projetos; 
• Background de TI com foco em automação. 

Desejável: 
•  Experiência em CSC; 
• Inglês Avançado. 

 
Local de Atuação: Gaspar (SC). 
 
 
 

Job 2 : 

Requisitos necessários: 
• Ensino superior completo ou cursando em TI ou áreas correlatas; 
• Inglês – nível básico; 
• Sólidos conhecimentos do Pacote Office, especialmente, Excel; 
• Experiência em Gestão de Pessoas; 
• Conhecimento em Gestão de Crises e Gestão de Ativos e Logística. 

Requisito desejável: 
• Ter atuado como ponto focal; 
• Noções de logística; 
• Sólidos conhecimentos em ITIL (certificação). 

Atribuições: 
• Responsável em supervisionar a equipe de gestão de ativos; 
• Gestão de logística; 
• Responsável por negociações de compras; 
• Elaboração de relatórios e apresentação de resultados ao cliente; 
• Elaboração do reporte mensal. 
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Job 3: 

Implementar novas funcionalidades ou correções em sistemas para atender as especificações 
funcionais e não funcionais respeitando os padrões, metodologias e ferramentas definidas pela 
empresa com a menor incidência de erros possível. 
Requisitos: 

• Ensino Superior cursando nas áreas de TI; 
• Desejável certificações nas tecnologias envolvidas com a sua área de atuação; 
• Conhecimento em desenvolvimento Web utilizando: PHP, C#, HTML, CSS, 
Javascript. 
• Desejável Angular.JS. 

 
Benefícios: 
Convênio Médico, Convênio Odontológico, Refeitório no local, Vale Alimentação, Vale-
Transporte, seguro de vida e Participação nos Lucros e Resultados da empresa. 
Horário: das 09h00 às 18h00 

 

Conseguimos categorizar no dicionário as informações dos jobs acima da 

seguinte forma: 

 

Tabela 1 Exemplo de formação de dicionário padrão Ouro com dois jobs 

TAG CATEGORIA VARIAÇÃO 

INGLÊS IDIOMA INGLÊS AVANÇADO; INGLÊS - NÍVEL BÁSICO; 

TECNOLOGIA 

DA 

INFORMAÇÃO 

ENSINO 

SUPERIOR 

TI; SUPERIOR COMPLETO OU CURSANDO 

EM TI; ÁREAS DE TI; 

IMPLANTAÇÃO ÁREA DE TI SUPORTE; 

GESTÃO ÁREA DE TI LIDERANÇA DE PROJETOS; GESTÃO; 

OFFICE FERRAMENTA PACOTE OFFICE. 

EXCEL FERRAMENTA EXCEL; 

QUALIDADE EM 

TI 

ÁREA DE TI ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS; 

ESPECIFICAÇÕES FUNCIONAIS; 

ITIL CERTIFICAÇÃO CONHECIMENTOS EM ITIL; 

JAVASCRIPT LINGUAGEM DE 

PROGRAMAÇÃO 

JAVASCRIPT 

HTML LINGUAGEM DE HTML 
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PROGRAMAÇÃO 

CSS LINGUAGEM DE 

PROGRAMAÇÃO 

CSS 

PHP LINGUAGEM DE 

PROGRAMAÇÃO 

PHP 

ANGULAR FRAMEWORK ANGULAR.JS 

RPA FRAMEWORK ROBOTIC PROCESS AUTOMATION; RPA 

 

 

Com um dicionário como este, conseguimos gerar as Tags específicas para 

categorizar os jobs automaticamente, como veremos melhor na seção a seguir. 

4.4 CATEGORIZAR JOBS 

A etapa de categorizar as vagas de emprego consistiu em identificar dentro de 

cada texto de descrição das vagas as tags referentes às áreas de conhecimento de 

TI, presentes no dicionário padrão ouro, que cada emprego continha para utilizar o 

resultado na etapa posterior do projeto. 

O algoritmo desenvolvido para realizar o processo recupera os dados salvos na 

base de dados e verifica a presença de cada variável de cada Tag do dicionário ouro 

nas descrições dos empregos através do uso de um método instanciado por um objeto 

da classe Dicionário. Tal método verifica a presença de cada variável referente a cada 

Tag do dicionário ouro na descrição de um emprego passado como parâmetro e 

retorna um grupo de números inteiros referentes aos ids, definidos como os números 

das linhas do dicionário, de cada Tag presente na descrição do emprego analisado. 

Depois é gerada uma lista de grupos de ids por descrição de emprego através da 

utilização de uma função que retorna uma lista de grupos de ids de Tags referente a 

cada descrição de emprego através do uso do objeto Dicionário.  

Cada etapa desse processo pode ser visualizada no fluxograma contido na 

Figura 9. 

No fim do algoritmo a lista contendo grupos de id’s de Tags é exportada como 
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um arquivo texto em que cada linha representa um emprego diferente. Tal arquivo é 

utilizado na etapa posterior para finalizar a análise, no APÊNDICE C. 

 

 

Figura 9 Fluxograma do processo de categorização das descrições das vagas de emprego 
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4.5 ALGORITMO DE MINERAÇÃO FP-GROWTH 

FP-tree (árvore de padrões frequente), é uma estrutura onde cada item contém 

uma lista que indica todas as transações associadas a este item. Essa estrutura 

funciona da seguinte maneira: é feita a primeira passada pela base de dados e cria-

se uma tabela chamada header table. Essa tabela armazena então os itens ordenados 

de forma decrescente por frequência, o valor da frequência e um ponteiro para uma 

lista de ponteiros, conectando nós que tenham os mesmos itens. 

Tendo a header table criada, a próxima etapa é o algoritmo realizar a segunda 

passada pela base de dados, onde agora é criado um nó raiz da árvore, denominado 

null. Depois, para cada nova transação no banco de dados, os itens são processados 

na ordem definida pela header table [12]. 

É importante que a representação da FP-tree seja mantida o menor possível, por 

isso ordenamos a transação em ordem decrescente de frequência, para que assim os 

elementos com maior chance de ocorrência estejam sempre perto da raiz da FP-tree 

e tenham mais chance de serem compartilhados. Nossa estrutura de dados armazena 

um contador que controla o número de transações que contém este nó. A cada novo 

nó adicionado por uma transação, dá-se a contagem de cada nó ao longo do prefixo, 

e os nós sufixos para os itens na transação são ligados. 

FP-tree é uma representação completa da base de dados, que é usada para a 

geração de conjuntos de itens frequentes. De fato, cada lista encadeada a partir de 

um item na tabela header table representa a cobertura do mesmo. Por outro lado, 

todos os ramos a partir do nó raiz representa uma forma compactada de um conjunto, 

que é chamado de caminho de prefixos usados para gerar os itemsets frequentes. 

Segue o exemplo na Figura 10. Uma das grandes vantagens ao utilizarmos FP-tree é 

sua estrutura de árvore, que gera uma informação compacta da base de dados e 

elimina o processo de geração de candidatos redundantes para a criação de itemsets. 

O objetivo é extrair correlações, padrões frequentes e associações entre 

conjuntos de itens nas transações da base. A maioria das abordagens de mineração 

de itemset tenta descobrir todos os conjuntos de itens frequentes válidos com o uso 

de limiar suporte mínimo. 
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Figura 10 FP-tree - Representação da base de dados, header table, valor de suporte e link para o iní-

cio da ocorrência na estrutura representada em árvore [12] 

Antes de calcular o suporte temos que definir antes como é feita a contagem do 

itemset. Seja 𝐼 = {𝑖1, 𝑖2, ⋯ , 𝑖𝑚} conjunto de todos os itens da base, onde 𝑚 é a 

quantidade total de itens, e 𝑇 = {𝑡1, 𝑡2, ⋯ , 𝑡𝑛} conjunto de todas as transações da base, 

onde 𝑛 é o total de transações. Cada transação 𝑡𝑗 contém um subconjunto de itens 

selecionados de 𝐼. Para calcular o número de transações que contém o itemset 𝑋, 

temos: 

𝜎(𝑋) = |{𝑡𝑗| 𝑋 ⊆  𝑡𝑗 , 𝑡𝑗  ∈ 𝑇}| 

O suporte define a probabilidade do itemset 𝑋 ocorra na base de dados, segue 

o cálculo: 

sup(𝑋) =  
𝜎(𝑋)

𝑛
 

Para melhor entender o comportamento de relevância dos itemsets escolhidos, 

aplicamos a medida 𝐻𝑐𝑜𝑛𝑓, proposta por Steinbach [15]. Esta é uma medida que reflete 

a correlação global entre os itens dentro de um determinado itemset: 

 

sup(𝑋) =  
𝜎(𝑖1, 𝑖2, ⋯ , 𝑖𝑘)

max [sup(𝑖1) , sup(𝑖1) , ⋯ , sup(𝑖𝑘)]
, 
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onde 𝑖𝑘 é o k-ésimo item do itemset, 𝑠𝑢𝑝 é o suporte e 𝑚𝑎𝑥 retorna o maior dentre os 

valores informados. A medida tem variação entre [0, 1], e valores próximos de 1 indi-

cam que o os itens deste itemset são bastante correlacionados, enquanto que valores 

próximos de 0 indicam que os itens deste itemset são pouco correlacionados. 
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5 RESULTADOS 

Os experimentos e análises descritos neste capítulo vão se concentrar apenas em 

testes objetivos. Sendo assim, as análises serão feitas rodando um conjunto de cená-

rios de buscas dado uma habilidade inicial, não houve um teste envolvendo diferentes 

pessoas. O intuito aqui é demonstrar o comportamento de seleção desta técnica pro-

posta para novas habilidades.  

Nesse exemplo a base possui 1320 jobs, foi definido como parâmetro de entrada 

para o algoritmo fp-grothw o suporte mínimo de 0,001%, com isso foi identificado 

8340100 itemsets. Usamos essa configuração para cobrir o máximo de itemsets pos-

síveis. Esses dados foram salvos em um arquivo, onde foi usado para consulta dos 

itemsets.  

  A dinâmica da pesquisa funciona da seguinte forma, o usuário escolhe uma lista 

de habilidades H iniciais que foram tagueadas pelo dicionário padrão, depois é feito 

uma busca no arquivo de resultados da mineração, onde são selecionados itemsets 

cujo H seja subconjunto. Essa lista resultante é ordenado pelo 𝐻𝑐𝑜𝑛𝑓. 

5.1 PRIMEIRO CENÁRIO 

Nossa primeira habilidade será ITIL, habilidade voltada na área de governança em TI. 

Possui vários processos que padronizam etapas no desenvolvimento de um projeto 

de software.  Segue algumas relações encontra na base: 

 

 

Posição Suporte 𝑯𝒄𝒐𝒏𝒇 Itemset 

18 0.00655499 0.0810811 ITIL, SCRUM 

53 0.00364166 0.045045 ITIL, COBIT, ISO27000 

87 0.002185 0.0080429 ITIL, COBIT, INGLÊS, PMBOK 
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Perceba que os valores do suporte e 𝐻𝑐𝑜𝑛𝑓 estão baixos, isso acontece porque a fre-

quência destas ocorrências quando comparado com o total de transações da base 

geram esses valores, uma vez que o total de transação da base é muito maior que a 

quantidade de transações contendo essa coocorrência.  

5.2 SEGUNDO CENÁRIO 

Um próximo cenário de habilidade é APACHE, é um software que disponibiliza 

serviços de conexão web. Dado essa tecnologia, as habilidades mais relevantes rela-

cionadas as mesmas são listadas abaixo: 

 

Posição Suporte 𝑯𝒄𝒐𝒏𝒇 Itemset 

3 0.0029133286 0.5  APACHE, JBOSS 

72 0.0014566643 0.012658228 SQL, APACHE, LINUX, 

PROXY, MYSQL 

  

Nesse cenário perceba o quanto JBOSS estão correlacionados. Embora o valor 

do suporte deste itemset seja baixo, o valor de 𝐻𝑐𝑜𝑛𝑓 é bem relevante, indicando que 

essas tecnologias tem uma importância nessa área. Um outro exemplo, indica que 

essa tecnologia é muito usado em sistemas Linux, com uso da base dados mysql, 

além de um conhecimento em configuração de proxy. 
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CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

 

Durante a elaboração deste trabalho, foi possível conhecermos melhor a 

área de mineração de textos, utilizarmos algoritmos específicos e aplicarmos os 

conhecimentos em uma pesquisa bastante válida para a área de sistemas de 

recomendação. Nosso primeiro desafio foi encontrar um site para retirarmos dados 

para a pesquisa, o site escolhido foi o Vagas.com, por cumprir os requisitos 

necessários para capturarmos as informações. Em seguida foi necessário que 

criássemos um webcrawler, que capturasse as tags html que fossem interessantes, 

salvassemos em um arquivo texto (txt) dentro de um diretório contendo somente 

arquivos textos nomeados pela data. 

 Depois de capturadas as informações, organizar os dados obtidos, através 

de scripts Python e algoritmos em R, para que tivéssemos tags de emprego 

específicas e pudéssemos armazenar em uma base NoSQL. Tivemos também o 

desafio de formar um dicionário padrão ouro, para fazer as correlações entre as tags 

e suas variações nos jobs. O último desafio foi rodar o algoritmo de mineração para 

apresentar os resultados da pesquisa e dos dados que coletamos. 

 Portanto, apresentamos neste trabalho as seguintes contribuições: 

definições de uma base de dados para testes, contendo 1320 jobs, definição do 

dicionário padrão ouro usando com 300 jobs, e a utilização do algoritmo de mineração 

para a definição de novas habilidades. 

 Esperamos assim, conseguir aplicar estes conhecimentos adquiridos, em 

uma especialização ou em posteriores pesquisas acadêmicas neste assunto. 
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APÊNDICE A – PRIMEIRA ETAPA DO PROCESSO DE CAP-

TURA DE DADOS 

import os 
from pathlib import Path 
from bs4 import BeautifulSoup 
from selenium import webdriver 
import requests 
import time,datetime 
os.chdir(str(Path.home())+"/Documentos/CEDERJ/cederj_tcc_henrique_jessica/V
agas/") 
#### Funções #### 
def getVagasPassadas(remDr): 
    cond=True 
    while(cond): 
          try: 
              button_sem = remDr.find_element(by="id", 
                                              value="maisDaSemana") 
              button_sem.click() 
              time.sleep(0.5) 
          except: 
              cond=False 
              break 
    cond=True 
    while(cond): 
          try: 
              button_mes = remDr.find_element(by="id", 
                                              value="maisDaSemana") 
              button_mes.click() 
              time.sleep(0.5) 
          except: 
              cond=False 
              break 
    vagas_passadas = list() 
    page = remDr.page_source 
    soup = BeautifulSoup(page, 'html.parser') 
    vagas_semana = soup.find(attrs={"id":"vagasDaSemana"}) 
    vagas_mes = soup.find(attrs={"id":"vagasDoMes"}) 
    vagas_/passadas.append(vagas_semana) 
    vagas_passadas.append(vagas_mes) 
    return(vagas_passadas) 
##Crawler Vagas ## 
def crawler_vagas(busca="", 
                  local="", 
                  vagasPassadas=False): 
    url_base = "https://www.vagas.com.br" 
    remDr = 
webdriver.Chrome(str(Path.home())+"/Documentos/selenium/chromedriver") 



 45 

    ## Para buscas de TI ## 
    if(str.upper(busca)=="TI"): 
        busca="BR?p[]=Brasil&a[]=24" 
    if(len(local)==0): 
        local = "brasil" 
        remDr.get(url_base+"/vagas-de-"+busca) 
    else: 
        remDr.get(url_base+"/vagas-de-"+busca+"-"+local+"?#vagasDeHoje") 
    cond = True 
    ## Aperta os botoes para abrir informacoes das vagas ## 
    while(cond): 
        try: 
            button_hoje = remDr.find_element(by = "id", 
                                    value = "maisDeHoje") 
            button_hoje.click() 
            time.sleep(0.8) 
        except: 
            cond = False 
            break 
    page = remDr.page_source 
    ## Caso queira pegar vagas passadas aperta outros botoes ## 
    if(vagasPassadas): 
        try: 
            vagas_passadas = getVagasPassadas(remDr=remDr) 
        except: 
            vagas_passadas = "" 
    remDr.close() 
    ## Pega o conteudo HTML ## 
    soup = BeautifulSoup(page, 'html.parser') 
    vagas_hoje = soup.find(attrs={"id":"vagasDeHoje"}) 
    info = soup.find(attrs={"id":"pesquisaFiltros"}) 
    now = datetime.datetime.now() 
    date = now.strftime("%Y-%m-%d") 
    ## Salva arquivos ## 
    if not os.path.exists("./results/"+date+"/"): 
        os.makedirs("./results/"+date+"/") 
    if(busca=="BR?p[]=Brasil&a[]=24"): 
        busca = "TI" 
    with open("./results/"+date+"/"+busca+"_"+"_"+local+"_"+date+".txt", 
              "w", encoding="utf-8") as f: 
        f.write(str(vagas_hoje)) 
        f.write(str(info)) 
        if(vagasPassadas): 
            f.write(str(vagas_passadas)) 
        f.close() 
#### Uso da Função #### 
crawler_vagas(busca="TI",vagasPassadas=True) 
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APÊNDICE B – SEGUNDA ETAPA DO PROCESSO DE CAP-

TURA DE DADOS 

################################### 
      #### Scrap Vagas TXT #### 
################################## 
setwd("~/Documentos/CEDERJ/cederj_tcc_henrique_jessica/") 
source("./funcoes/funcoes_aux_v2.R") 
##### Funções #### 
## Dado um diretório para um arquivo txt com tags html a função vai 
devolver as informações que queremos dos jobs ## 
scrap_vagas <- function(path=paste0(dates_pagTxt[1]), 
                        busca="TI", 
                        local="brasil"){ 
  require(rvest) 
  if(busca==""||nchar(busca)==0||tolower(busca)=="tudo"){ 
    busca <- "" 
  } 
  ## Define a url base do site Vagas ## 
  url_base <- "https://www.vagas.com.br" 
  fonte <- "vagas" 
  ## Extrai a data do caminho para o arquivo ## 
  date_txt <- str_extract(string = path, 
                          pattern = "[[:digit:]]{4}-[[:digit:]]{2}-
[[:digit:]]{2}") 
  date_txt <- as.Date(date_txt) 
  paginas_txt <- Sys.glob(path = paste0(path,"/*")) 
  ## Seleciona arquivo de acordo com parâmetro passados ## 
  paginas_txt <- paginas_txt[which(str_detect(string = paginas_txt, 
                                              pattern = 
paste0("/",busca,"__",local,"_",date_txt,".txt"))==TRUE)] 
  ## Lê conteúdo do arquivo como estrutura HTML ## 
  html <- read_html(x = paginas_txt, 
                    encoding = "UTF-8") 
  detalhes <- html %>% html_nodes("#vagasDeHoje .cargo") %>% 
html_text(trim=TRUE) 
  ## Extrai id do job ## 
  id_job <- str_extract(string = detalhes, 
                        pattern = "v+[[:digit:]]+") 
  ## Extrai titulo do job ## 
  titulo <- gsub(x = detalhes,pattern = "[[:punct:]].*",replacement = "") 
  ## Extrai local do job ## 
  local <- character() 
  for(i in 1:length(titulo)){ 
    local[i] <- sub(x = detalhes[i],pattern = paste0(titulo[i]),replacement 
= "") 
  } 
  local <- gsub(x = local,pattern = ".*)",replacement = "") 
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  local <- gsub(x = local,pattern = "[[:space:]]",replacement = "") 
  local <- gsub(x = local,pattern = "\n",replacement = "") 
  ## Extrai link ## 
  link <- html %>% html_nodes("#vagasDeHoje .cargo a") %>% html_attr(name = 
"href") 
  link <- paste0(url_base,link) 
  ## Extrai empresa ## 
  empresa <- html %>% html_nodes("#vagasDeHoje .emprVaga") %>% 
html_text(trim=TRUE) 
  ## Extrai nivel exigido para vaga ## 
  nivel_vaga <- gsub(x = empresa,pattern = ".*-",replacement = "") 
  nivel_vaga <- gsub(x=nivel_vaga,pattern = "\n+[[:space:]]+",replacement = 
"") 
  nivel_vaga <- gsub(x=nivel_vaga,pattern = "[[:space:]]+",replacement = 
"") 
  empresa <- gsub(x = empresa,pattern = "-.*",replacement = "") 
  empresa <- gsub(x = empresa,pattern = "[[:space:]]",replacement = "") 
  empresa <- gsub(x = empresa,pattern = "\n",replacement = "") 
  ## Extrai descrição incompleta da vaga contida no arquivo txt ## 
  descricao <- html %>% html_nodes("#vagasDeHoje .detalhes") %>% 
html_text(trim=TRUE) 
  ## Estrutura todos os dados ## 
  df_principal <- data.frame(id=id_job, 
                             link=link, 
                             titulo=titulo, 
                             empresa=empresa, 
                             nivel_vaga=nivel_vaga, 
                             descricao=descricao, 
                             localizacao=local, 
                             date=date_txt, 
                             fonte=fonte, 
                             busca=busca, 
                             stringsAsFactors = FALSE) 
  ## Retorna jobs estruturados ## 
  return(df_principal) 
} 
## Atualiza descricao (entra na pagina da vaga e atualiza) ## 
vagas_getDescription <- function(df_principal = df_principal){ 
  require(boilerpipeR) 
  require(rvest) 
  ## Tenta entrar na página de cada job e extrair descrição completa ## 
  tryCatch({ 
    for(i in 1:nrow(df_principal)){ 
      ## Lê conteudo html da página do job ## 
      html <- read_html(x = df_principal$link[i], 
                        encoding = "UTF-8") 
      description <- html %>% html_node(css=".texto") %>% 
html_text(trim=TRUE) 
      cond <- 
isTRUE(is.na(description)||description=="NA"||nchar(description)==0) 
      if(cond){ 
        description <- DefaultExtractor(as.character(html)) 



 48 

        cond <- 
isTRUE(is.na(description)||description=="NA"||nchar(description)==0) 
        if(cond){ 
          description <- df_principal$descricao[i] 
        } 
      } else { 
        df_principal$descricao[i] <- description 
      } 
    } 
  },error = function(cond){ 
    df_principal$descricao[i] <- df_principal$descricao[i] 
    message(cond) 
  },finally = { 
    message(paste0("Verificando descricao link ",i," - 
",nrow(df_principal))) 
  }) 
  df_principal$descricao <- df_principal$descricao 
  return(df_principal) 
} 
 
## retorna lista de vagas nos arquviso ## 
getJobs_Vagas <- function(dates_pagTxt=dates_pagTxt,busca="TI"){ 
  df_jobs <- data.frame(id=integer(), 
                        link=character(), 
                        titulo=character(), 
                        empresa=character(), 
                        nivel_vaga=character(), 
                        descricao=character(), 
                        localizacao=character(), 
                        date=character(), 
                        fonte=character(), 
                        busca=character()) 
  tryCatch({ 
    ## Para cada arquivo o loop chama a a função que estrutura os jobs ## 
    for(i in 1:length(dates_pagTxt)){ 
      tryCatch({ 
        novo_df <- scrap_vagas(path = dates_pagTxt[i],busca=busca) 
        df_jobs <- rbind(df_jobs,novo_df) 
        message(paste0("Pego dados data ",df_jobs$date[1])) 
      },error=function(cond){ 
        message(cond) 
      }) 
    } 
    for(i in 1:nrow(df_jobs)){ 
        df_jobs <- vagas_getDescription(df_principal = df_jobs) 
    } 
  },finally = { 
    return(df_jobs) 
  }) 
} 
#### Inicio do algoritmo #### 
## Verifica pacotes necessários ## 
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verificaPacotes() 
## Seleciona todos arquivos texto com tags HTML ## 
dates_pagTxt <- Sys.glob(paths = "./Vagas/results/*") 
## Filtra para os diretórios que contém arquivos que não estão na base de 
dados ## 
dates_pagTxt <- getFilesNot_Mongo(paths = dates_pagTxt, 
                                  fonte = "vagas") 
## Estrutura jobs com descrições e outros atributos ## 
df_jobs <- getJobs_Vagas(dates_pagTxt = dates_pagTxt,busca = "TI") 
## Insere resultado na base de dados ## 
insert_mongo(df_jobs = df_jobs) 
## FIM DO ALGORITMO ## 
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APÊNDICE C – ANÁLISE TEXTUAL DOS JOBS 

 
from pymongo import MongoClient 
import pandas as pd 
import os 
os.chdir("/home/henrique/Documentos/CEDERJ/cederj_tcc_henrique_jessica/") 
# Pega dados do MongoDB # 
def getMongoJobs(fonte=""): 
    connection = 
MongoClient("mongodb://user:123123@ds149763.mlab.com:49763/db_projeto") 
    # Direciona para a base de dados e coleção desejadas # 
    db = connection.db_projeto.jobs 
    if(len(fonte)==0): 
        jobs = db.find() 
    else: 
        jobs = db.find({"fonte":"vagas"}) 
    id_vaga = list() 
    link=list() 
    titulo = list() 
    nivel_vaga = list() 
    descricao=list() 
    fonte=list() 
    date=list() 
    for job in jobs: 
       # Queremos salvar cada campo interessante em listas para posterior 
analise # 
       id_vaga.append(str(job['id'])) 
       link.append(str(job['link'])) 
       descricao.append(str(job['descricao'])) 
       fonte.append(str(job['fonte'])) 
       titulo.append(str(job['titulo'])) 
       nivel_vaga.append(str(job['nivel_vaga'])) 
       date.append(str(job['date'])) 
    df_format = {'id':id_vaga, 
                 'link': link, 
                 'titulo':titulo, 
                 'nive_vaga':nivel_vaga, 
                 'descricao': descricao, 
                 'fonte':fonte, 
                 'date':date} 
    df = pd.DataFrame(df_format) 
    return(df) 
 
### INICIO ALGORITMO DE TRATAMENTO DOS DADOS #### 
class Dicionario: 
    __dic = None 
    def __init__(self,file="dic_ouroR.csv"): 
        df_dic = pd.read_csv(file,sep=",", 
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                             skiprows=1, 
                             names=["tag","cat","variacao"], 
                             usecols=[0,1,2], 
                             skipinitialspace=True) 
        for i in range(len(df_dic.index)): 
            df_dic.tag[i] = df_dic.tag[i].upper() 
            df_dic.variacao[i] = df_dic.variacao[i].upper() 
        self.__dic = df_dic 
    def getDic(self): 
        return self.__dic      
    def getJobTags(self,descricao): 
        job_indexTags = list() 
        for j in range(len(self.getDic().index)): 
           var = self.getDic().variacao[j] 
           var = var.upper() 
           ## Forma vetor ## 
           var = var.split(";") 
           for k in range(len(var)): 
                var[k] = var[k].strip() 
                if(descricao.find(var[k]) != -1): 
                    job_indexTags.append(self.getDic().index[j]) 
            
        return set(job_indexTags) 
 
def makeListAnalysis(dic,jobs_df): 
    lista_indexTags = list() 
    i = 0 
    for w in jobs_df.descricao: 
        lista_index = dic.getJobTags(w) 
        lista_indexTags.append(lista_index) 
        print(str(i)+" - "+str(len(jobs_df.descricao))) 
        i = i + 1 
    return(lista_indexTags) 
     
def salvarAnalise(lista_indexTags): 
     
        with open("resultado_analiseJobs.txt", 
                      "w", encoding="utf-8") as f: 
                for i in range(len(lista_indexTags)): 
                    item = lista_indexTags[i] 
                    if(item != set()): 
                      item = str(item).strip("{//}")                     
                      item = item.replace(","," ") 
                      f.write(item+"\n") 
         
#### Algoritmo #### 
## Pega dados da base de dados ## 
df = getMongoJobs(fonte="vagas") 
## Constrói objeto ## 
dic = Dicionario("dic_ouroR.csv") 
## Gera lista de ids de tags por job ## 
listaTags_Jobs = makeListAnalysis(dic=dic,jobs_df=df) 
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## Salva Lista ## 
salvarAnalise(listaTags_Jobs) 
#### FIM DO ALGORITMO #### 

 
 

 

  



 53 

 




