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“O software distribui o produto mais impor-

tante de nossa era – a informação”. 

Roger S. Pressman  



 

RESUMO 

Este trabalho descreve o desenvolvimento de um sistema capaz de auxiliar as pes-
soas desempregadas a conseguir uma oportunidade e as empresas a contratar pro-
fissionais com características aderentes às suas necessidades. O principal objetivo 
do sistema é aproximar candidatos e recrutadores e, consequentemente, contribuir 
para a redução do desemprego. 
 
Neste sistema, os candidatos podem cadastrar o seu currículo e consultar vagas de 
emprego. Os recrutadores podem divulgar vagas de emprego e consultar currículos. 
Cabe ao administrador do sistema aprovar ou desaprovar as empresas cadastradas 
e também lhe incumbe a configuração do sistema. Esta configuração deve ser reali-
zada em conformidade com a área profissional que o sistema for atender e, quando 
finalizada, o sistema será considerado especializado nesta área. 
 
O sistema possui uma parte reutilizável, denominada “núcleo”, e outra flexível, de-
nominada “configuração”. A parte reutilizável interliga todos os sistemas especializa-
dos em uma Linha de Produtos de Software, logo que, ela é o núcleo compartilhado 
entre eles. O sistema é fundamentado no conceito de um Sistema Flexível e, por 
esta razão, a sua parte flexível está habilitada a recepcionar requisitos de dados va-
riáveis. 
 
A modelagem do sistema foi realizada consoante os padrões da Unified Modeling 
Language (UML) e os diagramas escolhidos para representá-lo foram: diagrama de 
casos de uso, diagramas de atividade e diagrama de classes. 

Palavras-chaves: engenharia de software, sistema flexível, requisitos variáveis, 

linha de produtos de software, currículo, vaga de emprego. 
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1 INTRODUÇÃO 

Com o avanço da tecnologia, áreas como automatização industrial, robó-

tica e inteligência artificial tem conseguido solucionar inúmeros problemas. São 

exemplos deste avanço: a produção de alimentos em larga escala, a robotização da 

produção industrial de bens (ex. automóveis), etc. Todavia, tal progresso também 

tem gerado uma série de novos contratempos. Dentre eles, a questão do desempre-

go torna-se cada vez mais alarmante [1, p. 2], visto que, paralelo ao maior conforto 

que tem proporcionado ao ser humano, a tecnologia também está substituindo-o em 

diversas atividades. 

A tecnologia vem contribuindo para que uma gama de profissões deixe de 

existir já nos próximos anos [1, p. 44]. Mesmo que surjam novas ocupações a partir 

das novas tecnologias, ainda não é possível prever se estes novos empregos darão 

conta de alocar toda a mão-de-obra que poderá ficar desocupada em um futuro pró-

ximo. 

Apesar deste cenário instável, é possível utilizar a própria tecnologia para 

auxiliar as pessoas na busca por oportunidades no mercado de trabalho. Tal ideia 

pode ser materializada através da criação de sistemas que permitam o cadastro de 

currículos, a publicação de vagas de emprego e o processo seletivo dos profissio-

nais pelas empresas. 

Para além dos sistemas conhecidos [2] [3] [4], é importante apoiar o de-

senvolvimento de novos sistemas que possam lidar com a demanda de pessoas que 

desejam se colocar ou recolocar no mercado de trabalho. 

O Sistema Especializado em Gestão do Mercado de Trabalho (SEGMT) é 

um sistema que visa atender somente a uma área profissional ou a áreas correlatas. 

Para isso, ele é um sistema que pode ser configurado para solicitar informações es-

pecíficas. 

 



 

1.1 MOTIVAÇÃO 

Um dos fatores mais importantes para o sucesso de qualquer negócio é a 

definição do seu público-alvo [5]. Inspirada neste preceito, a motivação para este 

trabalho é o desenvolvimento de um sistema básico que pode ser especializado para 

atender somente uma área profissional ou áreas correlatas. Portanto, trata-se de um 

sistema que pode dar origem a diferentes sistemas derivados. Esta especialização 

ocorre em relação às competências que um profissional pode informar em seu currí-

culo e que uma empresa pode utilizar para a triagem de currículos. As competências 

que o sistema deve disponibilizar são definidas pelo administrador do sistema e elas 

devem ser específicas de uma área profissional ou áreas correlatas. 

Aqui, cabe um esclarecimento sobre o termo competência, frequente-

mente utilizado ao longo dos próximos capítulos e com o significado preconizado em  

[6]: “Competência é um conjunto de conhecimentos, habilidades, comportamentos e 

aptidões que possibilitam maior probabilidade de obtenção de sucesso na execução 

de determinadas atividades”. Este termo possui um significado bem amplo e pode 

ser, por exemplo, o conhecimento sobre alguma tecnologia, a habilidade para reali-

zar algum tipo de tarefa, etc. 

Atualmente, alguns sistemas conhecidos, como em [2], [3] e [4], têm o ob-

jetivo de atender todas as áreas profissionais. Com isso, tanto um engenheiro civil 

quanto um médico irá preencher o mesmo formulário de currículo. Devido à abran-

gência deste escopo, esta abordagem não possui a capacidade de requisitar as 

competências específicas de cada profissão. Geralmente, um sistema que pretenda 

atender a todas as áreas profissionais não possui um formulário de cadastro sufici-

entemente especializado a ponto de abarcar todas as particularidades de cada área. 

O Sistema Especializado em Gestão do Mercado de Trabalho (SEGMT) 

pode ser configurado para requisitar competências específicas, em conformidade 

com a área profissional que ele for atender. Estas competências são armazenadas 

individualmente e viabilizam uma triagem mais acurada por parte das empresas que 

desejam recrutar candidatos. 

Cenário de aplicação: Caso uma empresa de engenharia naval queira 

contratar um profissional que possua conhecimento e/ou experiência em uma tecno-



 

logia naval recém-lançada, provavelmente, esta empresa poderá obter mais resulta-

dos se procurar em um sistema especializado na área naval. 

 

1.2 SISTEMA FLEXÍVEL 

O objetivo deste trabalho é a modelagem de um sistema que permita a 

sua configuração para requisitar dados específicos, em conformidade com a área 

profissional que ele for atender. Ou seja, a modelagem de um sistema flexível. Dida-

ticamente, a definição do que é um sistema flexível pode ser obtida em contraposi-

ção ao que se entende por um sistema inflexível: 

 Um sistema é não flexível quando não está preparado para atender às 

mudanças de requisitos e quando o custo para a sua manutenção é 

considerado maior do que o custo para substituí-lo [7, p. 14]. 

 Um sistema é flexível quando está apto às mudanças em requisitos 

com um mínimo de intervenção. Esta abordagem é particularmente ne-

cessária quando não é possível prever todos os requisitos que um sis-

tema deve possuir ou quando estes requisitos são potencialmente vari-

áveis [7, p. 10 e 14]. 

 

Vale ressaltar que, pelo fato do Sistema Especializado em Gestão do 

Mercado de Trabalho (SEGMT) ser um sistema flexível, o levantamento dos seus 

requisitos de dados não tem a pretensão de elicitar a totalidade dos dados que ele 

possuirá. Este sistema é desenvolvido para ser parcialmente configurado, ou seja, 

alguns dos requisitos de dados serão definidos a depender da área profissional que 

for atender. Com isso, ao invés de elicitar a totalidade dos requisitos de dados, o 

sistema é modelado para estar apto a recepcionar novos requisitos à medida que for 

sendo configurado. 

 



 

1.3 LINHA DE PRODUTOS DE SOFTWARE 

A concepção deste trabalho também é em parte motivada no conheci-

mento adquirido nas disciplinas de Modelagem de Informação, Engenharia de Sof-

tware, Arquitetura e Projeto de Sistemas I e II. Dentre estas disciplinas, há um con-

ceito fundamental que será aplicado para desenvolver o sistema, a Reutilização de 

Software. Sommerville [8, p. 312] a descreve da seguinte forma: “Existem muitas 

maneiras de se reusar um software, desde o reúso de classes e métodos em biblio-

tecas até o reúso de sistemas de aplicação completos”. 

Reforçando o que foi dito nas seções anteriores, o sistema proposto neste 

trabalho deve possuir algum nível de configuração para atender às especificidades 

de uma determinada área profissional. Esta configuração é uma espécie de “perso-

nalização” do sistema, que deverá ser realizada em conformidade com a área profis-

sional que ele for atender. 

 

Exemplos: 

 Se o sistema for especializado no cadastro de engenheiros civis, a sua 

configuração deve se ater às competências desta área. Ex.: Habilidade 

para operar uma nova versão de software CAD; conhecimento sobre 

determinados materiais de construção; etc. 

 Se o sistema for especializado no cadastro de médicos, a sua configu-

ração deve refletir apenas as competências desta área profissional. 

Ex.: Conhecimento sobre o tratamento de alguma doença; habilidade 

para utilizar algum aparelho de diagnósticos; etc. 

 

Para atingir o objetivo deste trabalho, o sistema será modelado observan-

do o conceito de uma Linha de Produtos de Software. Em síntese, este conceito é 

uma abordagem eficaz de apoio à reutilização de software. De acordo com Som-

merville [8, p. 303]: “Uma linha de produtos de software é um conjunto de aplicações 

com uma arquitetura comum e componentes compartilhados, sendo cada aplicação 

especializada para refletir necessidades diferentes”. Conforme as características de 



 

uma Linha de Produtos de Software, o sistema proposto neste trabalho será desen-

volvido em duas partes: 

 Uma parte reutilizável, conhecida como núcleo, responsável por todos 

os dados comuns aos diferentes sistemas que eventualmente possam 

vir a ser especializados. De acordo com Sommerville [8, p. 303]: “O nú-

cleo do sistema é projetado para ser configurado e adaptado para 

atender às necessidades de clientes diferentes”. 

 Uma parte flexível, que pode ser chamada de configuração, respon-

sável pelos dados específicos (competências) que devem variar em 

conformidade com a área profissional que o sistema for atender. Esta 

parte é o produto de uma especialização realizada a partir do núcleo do 

sistema. De acordo com Sommerville [8, p. 306]: “As linhas de produtos 

de software são projetadas para serem reconfiguradas, e essa reconfi-

guração pode envolver adicionar ou remover componentes do sistema”. 

 

Todos os sistemas especializados que podem surgir a partir da configura-

ção do Sistema Especializado em Gestão do Mercado de Trabalho (SEGMT) possu-

em em comum uma parte contendo os mesmos requisitos, ou seja, um núcleo que é 

reutilizado em todos os sistemas. Já a outra parte (configuração) é específica de ca-

da sistema e deve variar em conformidade com a área profissional que ele for aten-

der. 

Para auxiliar no entendimento do que vem a ser uma Linha de Produtos 

de Software, é possível traçar uma analogia com os softwares editores de texto. Um 

editor de texto simples (sem formatação) pode ser considerado o núcleo de uma li-

nha de produtos. Os editores de texto com formatação representam uma especiali-

zação construída a partir do núcleo, ou seja, são produtos de configuração obtidos 

através da adição de um conjunto específico de requisitos, que variam dependendo 

do objetivo do editor de texto. Ex.: Podem existir editores que permitam alterar a cor 

do texto, editores que permitam mudar o alinhamento do texto, editores que permi-

tam ambas as formatações, etc. Em resumo, o núcleo é um ponto em comum e o 

elemento mais básico para o funcionamento de cada sistema. Já a configuração se-

ria tudo aquilo que existe para além do núcleo e que permite a especialização do 

seu funcionamento. 

 



 

1.4 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

No segundo capítulo, é apresentada uma análise geral dos stakeholders, 

usuários e requisitos do sistema. 

No terceiro capítulo, são expostos alguns modelos para representar o sis-

tema: diagramas de casos de uso, atividades e classes. 

No quarto capítulo, são exibidas as páginas que compõem a interface do 

Sistema Especializado em Gestão do Mercado de Trabalho (SEGMT) e também é 

apresentado um modelo para o seu banco de dados. 

No quinto capítulo, é descrito todo o procedimento de configuração do sis-

tema e a perspectiva dos diferentes usuários frente a esta configuração. 

No sexto capítulo, são realizadas considerações a respeito da qualidade 

do sistema, principalmente, no tocante a sua codificação. Também é indicado como 

o sistema pode ser implantado e é sugerida uma estratégia para a manutenção do 

seu ciclo de vida. 

No sétimo capítulo, são apresentadas breves conclusões a respeito do 

trabalho e do sistema desenvolvido. 

  



 

2 ANÁLISE 

A análise de requisitos é uma atividade que tem como propósito levantar 

informações sobre o domínio da aplicação, as funcionalidades esperadas no siste-

ma, as suas possíveis restrições de hardware e software, etc. [8, p. 69]. Em resumo, 

esta análise é responsável por identificar, refinar e verificar as características que o 

sistema deve possuir. 

 

2.1 STAKEHOLDERS 

Para iniciar a análise de requisitos é preciso conhecer quem são os 

stakeholders do sistema. A palavra inglesa stakeholder não possui uma tradução 

correspondente em português. Entretanto, este termo é utilizado em diversas áreas 

do conhecimento. No contexto da Engenharia de Software, alguns autores brasilei-

ros traduzem este termo como “interessado” [9, p. 35]. Logo, de maneira simplifica-

da, um stakeholder é alguém que possui algum tipo de interesse no sistema. 

Formalmente, stakeholders são aqueles que possuem alguma influência 

direta ou indireta nos requisitos que o sistema deve possuir para atender determina-

das necessidades ou expectativas. Em linhas gerais, um stakeholder é alguém que 

interage com o sistema ou é afetado por ele [8, p. 70]. 

Se o sistema possuir um longo ciclo de vida, é provável que necessite 

evoluir com o passar do tempo. Conforme esta evolução acontece, também é possí-

vel que mais e mais stakeholders passem a compor o rol de interessados no siste-

ma. Os stakeholders iniciais do sistema proposto neste trabalho são levemente ins-

pirados naqueles identificados em outros sistemas conhecidos [2] [3] [4]. É possível 

constatar que nestes sistemas existem pelo menos quatro stakeholders principais. 

São eles: 

 Administrador do sistema: Pessoa responsável por manter o sistema 

devidamente configurado. 



 

 Administrador de empresa: Pessoa responsável pela organização inte-

ressada em contratar profissionais. Geralmente, é quem define as in-

formações que uma eventual vaga de emprego deve possuir para ser 

publicada (ex. salário, localidade, etc.). 

 Operador de empresa: Pessoa capacitada para operar o sistema. Ge-

ralmente, algum funcionário do departamento de recursos humanos. 

 Candidato: Pessoa que acessa o sistema em busca de uma oportuni-

dade de emprego. 

 

2.2 USUÁRIOS 

Nem todo stakeholder é usuário do sistema [9, p. 35]. Como dito anteri-

ormente, qualquer pessoa que não necessariamente interaja com o sistema, mas 

que é afetada por ele, pode ser um stakeholder. 

A definição de um usuário do sistema é mais restrita que a de um 

stakeholder. Usuário é aquele que utiliza efetiva e diretamente o sistema visando 

alcançar algum objetivo. Por isso, eles também são conhecidos como usuários finais 

[9, p. 35]. Dentre as funcionalidades do sistema, um usuário pode utilizar apenas 

algumas ou, de forma mais ampla, fazer uso de todas. 

Dos quatro stakeholders anteriormente identificados, três são usuários do 

sistema. A seguir, eles são apresentados junto com os seus objetivos: 

 Administrador do sistema: Gerencia as competências e os tipos de 

competência disponibilizados e aprova ou não as empresas que forem 

cadastradas. 

 Operador de empresa: Realiza o cadastro da empresa e, se ela for 

aprovada pelo administrador do sistema, estará liberado para publicar 

vagas de emprego e filtrar currículos. 

 Candidato: Realiza o cadastro do seu currículo e pode visualizar as va-

gas de emprego publicadas. 

 



 

2.3 REQUISITOS FUNCIONAIS 

Como o próprio nome sugere, estes requisitos dizem respeito às funciona-

lidades esperadas no sistema. Eles descrevem tudo aquilo que o sistema deve fa-

zer. Excepcionalmente, também podem descrever o que o sistema não deve fazer 

[8, p. 59] ou especificar detalhadamente outros requisitos funcionais [9, p. 44]. 

Espera-se que os requisitos funcionais sejam declarações completas e 

consistentes sobre cada funcionalidade que o sistema deve possuir. Portanto, quan-

to mais preciso e objetivo for o nível de detalhamento de um requisito, menor será a 

margem para a sua interpretação [8, p. 60]. Isto é particularmente importante, pois, 

requisitos ambíguos podem originar funcionalidades diferentes daquelas que são 

esperadas. Como consequência, isto acarreta uma série de retrabalhos para corrigir 

o que foi feito, o que pode tornar o desenvolvimento do sistema ainda mais caro ou, 

em último caso, levar ao cancelamento do projeto. 

A seguir, estão listados todos os requisitos funcionais do sistema proposto 

neste trabalho. Para facilitar a sua compreensão, eles foram organizados com base 

nos usuários identificados anteriormente: 

 

Todos os usuários: 

 O sistema deve permitir que todos os usuários façam login. 

 O sistema deve permitir que todos os usuários recuperem a sua senha 

de acesso. 

 O sistema deve permitir que todos os usuários alterem a sua senha de 

acesso. 

 O sistema deve permitir que todos os usuários façam logout. 

 O sistema deve impedir que o operador de empresa, ainda não apro-

vada, faça login. 

 

Administrador do sistema: 

 O sistema deve permitir que o administrador do sistema mantenha ti-

pos de competência. 



 

 O sistema deve permitir que o administrador do sistema mantenha 

competências. 

 O sistema deve permitir que o administrador do sistema consulte os 

dados das empresas. 

 O sistema deve permitir que o administrador do sistema aprove ou de-

saprove empresas. 

 

Operador de empresa: 

 O sistema deve permitir que o operador de empresa realize o cadastro 

da empresa. 

 O sistema deve permitir que o operador de empresa altere os dados da 

empresa. 

 O sistema deve permitir que o operador de empresa mantenha vagas 

de emprego. 

 O sistema deve permitir que o operador de empresa consulte currícu-

los. 

 O sistema deve impedir que o operador de empresa exclua o cadastro 

da empresa. 

 O sistema deve impedir que o operador de empresa consulte currículos 

desativados. 

 O sistema deve impedir que o operador de empresa altere currículos. 

 

Candidato: 

 O sistema deve permitir que o candidato realize o cadastro do seu cur-

rículo. 

 O sistema deve permitir que o candidato altere os dados do seu currí-

culo. 

 O sistema deve permitir que o candidato ative ou desative o seu currí-

culo. 

 O sistema deve permitir que o candidato consulte vagas de emprego. 

 O sistema deve impedir que o candidato exclua o seu currículo. 

 



 

2.4 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS 

Analisando apenas a semântica da expressão “requisitos não funcionais”, 

ainda não é possível inferir de forma conclusiva o que, de fato, são estes requisitos. 

A única inferência possível é a de que estes requisitos não devem descrever as fun-

cionalidades do sistema. Logo, não é possível inferir o que estes requisitos são, mas 

sim o que não são. A alternativa lógica para alcançar a definição da expressão “re-

quisitos não funcionais” é contrapô-la a definição de “requisitos funcionais”: Se um 

requisito funcional descreve as funcionalidades do sistema, um requisito não funcio-

nal descreve tudo aquilo que não é funcionalidade do sistema. Ou seja, descreve 

praticamente todos os outros tipos de características, propriedades, recursos, etc., 

que o sistema também deve possuir [10, p. 84]. A seguir, na Figura 1, é apresentado 

um diagrama que revela a amplitude desta definição: 

 

 

Figura 1: Tipos de requisitos não funcionais [8, p. 61]. 

 

Sommerville [8, p. 59] define formalmente estes requisitos da seguinte 

maneira: “[Requisitos não funcionais] são restrições aos serviços ou funções ofere-

cidos pelo sistema. Incluem restrições de timing, restrições no processo de desen-

volvimento e restrições impostas pelas normas. Ao contrário das características indi-



 

viduais ou serviços do sistema, os requisitos não funcionais, muitas vezes, aplicam-

se ao sistema como um todo”. 

A seguir, são apresentados os requisitos não funcionais do sistema pro-

posto neste trabalho. Para auxiliar a sua compreensão, eles foram organizados de 

acordo com o seu respectivo tipo: 

 

Requisitos de usabilidade: 

 O sistema deve implementar funcionalidades intuitivas e fáceis de usar. 

Para isso, ele deve possuir uma interface amigável (user friendly). 

 O sistema deve implementar funcionalidades acessíveis, ou seja, elas 

devem estar posicionadas em locais onde o usuário as identifique rapi-

damente. 

 O sistema deve implementar “máscaras” de entrada, nos campos de 

texto dos formulários, para facilitar o preenchimento de alguns tipos de 

dados. 

 O sistema deve implementar funcionalidades objetivas, que consumam 

pouco tempo dos usuários. 

 O sistema deve apresentar mensagens e textos explicativos para orien-

tar novos usuários. 

 

Requisito de desempenho: 

 O sistema deve implementar funcionalidades otimizadas para não pre-

judicar os usuários que possuem uma conexão lenta com a Internet. 

 

Requisito de confiança: 

 O sistema deve estar disponível 24 horas por dia e 7 dias por semana. 

 

Requisitos operacionais: 

 O sistema deve ser hospedado em um servidor web para que possa 

ser acessado através da Internet. 

 O sistema deve ser acessado através de qualquer navegador web ins-

talado em um computador, tablet, smartphone ou dispositivo correlato. 

 



 

Requisitos de desenvolvimento: 

 O sistema deve implementar os componentes da interface gráfica atra-

vés da HyperText Markup Language (HTML). 

 O sistema deve formatar e estilizar os componentes da interface gráfica 

através de Cascading Style Sheet (CSS). 

 O sistema deve validar os dados inseridos nos componentes de formu-

lário através da linguagem JavaScript. 

 O sistema deve processar os dados validados e transferi-los ao banco 

de dados através da linguagem PHP. 

 O sistema deve utilizar um banco de dados relacional que suporte a 

Structured Query Language (SQL). 

 

Requisitos legais: 

 O sistema deve informar ao operador de empresa que, ao cadastrar a 

empresa, ele concorda com os termos de responsabilidade do sistema. 

Estes termos dizem respeito, principalmente, sobre a possibilidade de 

visualizar dados pessoais e profissionais de candidatos e jamais divul-

gá-los sob pena de ser responsabilizado legalmente sobre quaisquer 

danos advindos da divulgação. 

 O sistema deve informar ao candidato que, ao cadastrar seu currículo, 

ele concorda com os termos de uso e a política de privacidade do sis-

tema. 

 

Requisitos de segurança: 

 O sistema deve realizar backups automáticos e periódicos do banco de 

dados e, posteriormente, arquivar estes backups em um determinado 

local do servidor web. 

 O sistema deve criptografar todas as senhas armazenadas no banco 

de dados. 

 



 

2.5 SISTEMAS SIMILARES NO MERCADO 

O Sistema Especializado em Gestão do Mercado de Trabalho (SEGMT) é 

parcialmente inspirado em outros três sistemas conhecidos [2], [3] e [4]. A principal 

diferença entre eles e o SEGMT é que, enquanto aqueles visam atender candidatos 

e empresas das mais variadas áreas profissionais, o SEGMT visa atender candida-

tos e empresas de uma única área profissional ou áreas correlatas. A seguir, encon-

tram-se breves descrições extraídas dos respectivos sites de cada sistema: 

 Catho: É uma plataforma que funciona como um classificado online de 

currículos e vagas, com diversas ferramentas que ajudam os clientes 

na carreira e no mercado de trabalho [11]. 

 InfoJobs: É uma plataforma de oportunidades profissionais e busca de 

talentos que oferece ferramentas avançadas para gerir os processos 

seletivos das empresas e proporciona aos candidatos a vantagem de 

cadastrarem os seus currículos de forma gratuita, contemplando profis-

sionais de todos os perfis [12]. 

 Vagas: É um dos maiores sites de carreira do Brasil, no qual profissio-

nais de todas as áreas e níveis têm acesso a oportunidades de empre-

go divulgadas pelas melhores empresas do Brasil [13]. 

  



 

3 MODELAGEM 

A modelagem é peça fundamental no desenvolvimento de uma solução. 

No contexto da Engenharia de Software, a modelagem é designada como uma das 

atividades do processo para o desenvolvimento de um software [14, p. 40-41]. 

Sommerville [8, p. 5] define a Engenharia de Software deste modo: “disci-

plina de engenharia cujo foco está em todos os aspectos da produção de software, 

desde os estágios iniciais da especificação do sistema até sua manutenção, quando 

o sistema já está sendo usado”. 

Pressman [14, p. 41] ressalta a importância de se criar modelos e escla-

rece qual é o propósito de um engenheiro de software ao efetuar a atividade de mo-

delagem de um sistema: 

Independentemente de ser um paisagista, um construtor de pontes, um en-
genheiro aeronáutico, um carpinteiro ou um arquiteto, trabalha-se com mo-
delos todos os dias. Cria-se um “esboço” da coisa, de modo que se possa 
ter uma ideia do todo – qual será o seu aspecto em termos de arquitetura, 
como as partes constituintes se encaixarão e várias outras características. 
Se necessário, refina-se o esboço com mais detalhes, numa tentativa de 
compreender melhor o problema e como resolvê-lo. Um engenheiro de sof-
tware faz a mesma coisa criando modelos para melhor entender as neces-
sidades do software e o projeto que irá atender a essas necessidades. 

 

3.1 METODOLOGIA 

O sistema proposto neste trabalho é modelado segundo os padrões da 

Unified Modeling Language (UML). Esta linguagem teve o seu desenvolvimento ini-

ciado a partir de outubro de 1994 e ela é o produto da unificação de três métodos de 

modelagem: o Booch, o Object-Oriented Software Engineering (OOSE) e o Object 

Modeling Technique (OMT). Os autores destes métodos, respectivamente, Booch, 

Jacobson e Rumbaugh, decidiram unificá-los para, dentre outros objetivos, permitir 

que os projetos de novos sistemas passassem a utilizar uma linguagem robusta e 

madura de modelagem. Esta decisão foi particularmente importante, pois, entre 

1989 e 1994 já existiam mais de 50 métodos de modelagem e nenhum era capaz de 

atender inteiramente às necessidades de um projeto [15, p. XVI - XVII]. 



 

Desde a sua criação, a UML foi sendo aperfeiçoada através de sucessi-

vas versões. Ela também passou a contar com a contribuição de diversas empresas 

de tecnologia que auxiliavam no desenvolvimento de uma especificação bem defini-

da, completa, expressiva, poderosa e que pudesse ser utilizada em uma boa gama 

de situações. Em 1997, o Object Management Group (OMG) definiu a UML como 

sua linguagem padrão de modelagem [15, p. XVIII]. 

Em seu bojo, a UML inclui treze tipos de diagramas que possibilitam a re-

presentação de um sistema em diferentes perspectivas [15, p. 26]. Dentre eles, fo-

ram escolhidos três tipos de diagramas para realizar a modelagem do sistema pro-

posto neste trabalho. Particularmente, estes diagramas foram escolhidos, pois, há 

uma progressiva complementação entre eles. Todos os diagramas foram desenvol-

vidos com o software Astah Community [16]. 

 

3.2 DIAGRAMA DE CASOS DE USO 

Antes de definir o que é um caso de uso, é necessário conhecer a defini-

ção de outros dois conceitos: 

 Ator: alguém ou algo que se comunica com o sistema. 

 Cenário: sequência de ações entre um ator e o sistema. 

 

Em síntese, um caso de uso é um conjunto de cenários que descreve o 

uso do sistema por um ator, visando atingir um objetivo [10, p. 89]. 

Larman [10, p. 91] sustenta que a modelagem de casos de uso é o meca-

nismo central recomendado para se descobrir e definir requisitos. Além disso, ele 

considera os próprios casos de uso como sendo uma forma de representação para 

os requisitos funcionais do sistema. 

O diagrama de casos de uso visa modelar o comportamento de um siste-

ma. Ele permite a exposição dos nomes de casos de uso, atores e seus relaciona-

mentos [15, p. 241]. A seguir, na Figura 2, são apresentados os elementos básicos 

utilizados neste tipo de diagrama [9, p. 235]: 

 



 

 

Figura 2: Elementos básicos do diagrama de casos de uso. 

 

Para desenvolver este tipo de diagrama, o primeiro passo é a definição 

dos atores envolvidos no sistema [14, p. 138]. Logo após, os casos de uso devem 

ser identificados e cada ator deve ser associado aos seus respectivos casos de uso. 

A partir da análise realizada no capítulo 2, foi possível extrair os atores e 

os casos de uso do sistema. Antes de apresentar o diagrama, na Figura 3, vale res-

saltar que o ator “Sistema” foi suprimido [9, p. 229] e os casos de uso “manter” en-

globam as atividades de cadastrar, consultar, alterar e excluir. 

 



 

 

Figura 3: Diagrama de casos de uso. 



 

 

3.3 DIAGRAMAS DE ATIVIDADE 

Uma atividade é uma execução estruturada em andamento de um com-

portamento. Em outras palavras, uma atividade é uma execução de ações individu-

ais que objetiva modificar o estado do sistema ou comunicar mensagens [15, p. 268-

269]. 

Assim como os casos de uso, o diagrama de atividade é utilizado para a 

modelagem de aspectos dinâmicos de um sistema [15, p. 268]. Pressman [14, p. 

161] sustenta que os diagramas de atividade podem ser uma alternativa ou comple-

mento à descrição de casos de uso. 

O diagrama de atividade é uma espécie de fluxograma que representa 

como o controle e os dados fluem pelo sistema [9, p. 127]. Este fluxo pode ser 

exemplificado segundo uma Rede de Petri [9, p. 128]: Quando uma atividade é inici-

ada, um token é conceitualmente construído. Quando esta atividade é finalizada, o 

token é conceitualmente destruído junto com o caminho que ele percorreu do início 

até o fim do cenário. A seguir, na Figura 4, é apresentada uma imagem que descre-

ve dois caminhos que um token hipotético pode percorrer em um determinado dia-

grama. Cada bolinha representa a posição do token em diferentes momentos. 

 



 

 

Figura 4: Caminhos de um token. 

 

Nas subseções seguintes, todos os casos de uso levantados na seção 

anterior serão representados através dos diagramas de atividade. Ainda que o ator 

“Sistema” tenha sido suprimido do diagrama de casos de uso, este ator é responsá-

vel pela execução de uma série de ações relevantes. Logo, para fins de organiza-

ção, ele será representado separadamente dos outros atores em um formato conhe-

cido como diagrama de raias. 

Para não sobrecarregar os diagramas com detalhes muito específicos, al-

gumas providências foram tomadas: 

 As ações não foram minudenciadas até um nível muito próximo da co-

dificação e, apesar disso, todas as ações relevantes foram mantidas. 

 Visto que todos os casos de uso “manter” são compostos por ativida-

des análogas (cadastrar, alterar e excluir), estas atividades tiveram 

seus diagramas unificados para evitar a repetição em excesso. 

 Cada atividade parte do princípio que o sistema já esteja em execução 

e com sua tela inicial devidamente carregada. 

 



 

3.3.1 TODOS OS USUÁRIOS 

A seguir, são apresentados os diagramas relativos à manipulação dos 

dados de acesso de cada usuário. Em todos os diagramas, a validação dos dados 

de acesso consiste em verificar se eles encontram-se no banco de dados e se fazem 

parte do mesmo registro. 

A Figura 5 apresenta um diagrama contendo as ações a serem executa-

das para que um usuário faça login: 

 

 

Figura 5: Diagrama de atividade – Fazer Login. 

 

A Figura 6 apresenta um diagrama contendo as ações a serem executa-

das para que um usuário recupere a sua senha: 



 

 

 

Figura 6: Diagrama de atividade – Recuperar Senha. 

 

A Figura 7 apresenta um diagrama contendo as ações a serem executa-

das para que um usuário altere a sua senha: 



 

 

 

Figura 7: Diagrama de atividade – Alterar Senha. 

 

A Figura 8 apresenta um diagrama contendo as ações a serem executa-

das para que um usuário faça logout: 

 



 

 

Figura 8: Diagrama de atividade – Fazer Logout. 

 

3.3.2 ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO 

A seguir, são apresentados os diagramas que compõem as atividades: 

manter tipos de competência, manter competências e manter vagas. Por serem ati-

vidades muito semelhantes, seus diagramas foram unificados para evitar a repetição 

em excesso. Estas atividades de manutenção representam genericamente as ativi-

dades de cadastrar, alterar e excluir. Em todos os diagramas, a validação dos dados 

consiste em verificar se eles possuem ou não um formato válido. 



 

A Figura 9 apresenta um diagrama contendo as ações a serem executa-

das para que um usuário cadastre um novo registro: 

 

 

Figura 9: Diagrama de atividade – Cadastrar. 

 

A Figura 10 apresenta um diagrama contendo as ações a serem executa-

das para que um usuário altere um registro existente: 

 



 

 

Figura 10: Diagrama de atividade – Alterar. 

 

A Figura 11 apresenta um diagrama contendo as ações a serem executa-

das para que um usuário exclua um registro existente: 

 



 

 

Figura 11: Diagrama de atividade – Excluir. 

 

3.3.3 ADMINISTRADOR DO SISTEMA 

A seguir, são apresentados os diagramas de algumas atividades realiza-

das exclusivamente pelo administrador do sistema. 

A Figura 12 apresenta um diagrama contendo as ações a serem executa-

das para que o administrador do sistema consulte empresas: 



 

 

Figura 12: Diagrama de atividade – Consultar Empresas. 

 

A Figura 13 apresenta um diagrama contendo as ações a serem executa-

das para que o administrador do sistema aprove ou desaprove empresas: 

 



 

 

Figura 13: Diagrama de atividade – Aprovar ou Desaprovar Empresas. 

 

3.3.4 OPERADOR DE EMPRESA 

A seguir, são apresentados os diagramas de algumas atividades realiza-

das exclusivamente pelo operador de empresa. Em todos os diagramas, a validação 

dos dados consiste em verificar se eles possuem ou não um formato válido. 

A Figura 14 apresenta um diagrama contendo as ações a serem executa-

das para que o operador de empresa realize o cadastro da empresa: 

 



 

 

Figura 14: Diagrama de atividade – Cadastrar Empresa. 



 

 

A Figura 15 apresenta um diagrama contendo as ações a serem executa-

das para que o operador de empresa altere o cadastro da empresa: 

 

 

Figura 15: Diagrama de atividade – Alterar Empresa. 

 

A Figura 16 apresenta um diagrama contendo as ações a serem executa-

das para que o operador de empresa consulte currículos: 

 



 

 

Figura 16: Diagrama de atividade – Consultar Currículos. 

 

3.3.5 CANDIDATO 

A seguir, são apresentados os diagramas das atividades realizadas ex-

clusivamente pelo candidato. Em todos os diagramas, a validação dos dados consis-

te em verificar se eles possuem ou não um formato válido. 

A Figura 17 apresenta um diagrama contendo as ações a serem executa-

das para que o candidato cadastre o seu currículo: 

 



 

 

Figura 17: Diagrama de atividade – Cadastrar Currículo. 



 

A Figura 18 apresenta um diagrama contendo as ações a serem executa-

das para que o candidato altere o seu currículo: 

 

 

Figura 18: Diagrama de atividade – Alterar Currículo. 

 

A atividade “Ativar ou Desativar Currículo” foi implementada para que o 

candidato não necessite excluir o seu currículo do sistema. Assim que conseguir um 

emprego, ele pode desativar o seu currículo para que o mesmo não seja exibido du-

rante a consulta de currículos realizada pelo operador de empresa. 

A Figura 19 apresenta um diagrama contendo as ações a serem executa-

das para que o candidato ative ou desative o seu currículo: 

 



 

 

Figura 19: Diagrama de atividade – Ativar ou Desativar Currículo. 

 

A Figura 20 apresenta um diagrama contendo as ações a serem executa-

das para que o candidato consulte vagas de emprego: 

 

 

Figura 20: Diagrama de atividade – Consultar Vagas. 



 

3.4 DIAGRAMA DE CLASSES 

De acordo com Booch et al. [15, p. 49]: “Uma classe é uma descrição de 

um conjunto de objetos que compartilham os mesmos atributos (dados), operações, 

relacionamentos e semântica”. 

O diagrama de classes é utilizado para modelar aspectos estáticos de um 

sistema, ou seja, a sua estrutura [15, p. 107]. Entre outras finalidades, ele dá suporte 

ao desenvolvimento de um esquema base para a estrutura conceitual de um banco 

de dados [15, p. 110]. 

As classes que devem constar no diagrama de classes podem ser identi-

ficadas a partir dos elementos da modelagem baseada em cenários [14, p. 179], ou 

seja, tanto o diagrama de casos de uso quanto os diagramas de atividade podem ser 

utilizados para esta identificação. A seguir, na Figura 21, é apresentado o formato de 

uma classe mediante um exemplo genérico: 

 

 

Figura 21: Exemplo de uma classe. 

 

O sistema proposto neste trabalho possui operações básicas de cadastro, 

não utiliza fórmulas complexas ou funções especiais. Simplesmente, executa opera-

ções como cadastrar, consultar, alterar e excluir. Considerando este fato, a modela-

gem das classes do sistema não está concentrada em substanciar as suas opera-

ções, mas um modelo de dados que viabilize a construção de um sistema flexível. 

A modelagem do núcleo do sistema é fundamentada no conceito básico 

de um objeto de dados [14, p. 163-164]. A partir deste núcleo, é possível gerar um 

“novo” sistema através da configuração a ser realizada em conformidade com a área 

profissional que ele for atender. De acordo com Sommerville [8, p. 312]: “Um sistema 



 

genérico é adaptado e especializado para atender aos requisitos específicos de fun-

cionalidade, plataforma de destino ou configuração operacional”. 

A modelagem da configuração do sistema é fundamentada no conceito de 

uma Nuvem de Entidade-Genérica (NEG). Esta técnica, descrita por Johnson et al. 

[7, p. 125], possui a seguinte característica: “Sistemas NEG não requerem repro-

gramação ou reorganização do banco de dados para refletir as alterações. Em vez 

disso, a alteração pode ser acomodada com algumas poucas entradas nos nodos 

(tabelas)”. A seguir, na Figura 22, é apresentada a estrutura básica de uma NEG: 

 

 

Figura 22: Estrutura de uma Nuvem de Entidade-Genérica (NEG) [7, p. 113]. 

 

Antes de apresentar o diagrama, é necessário fazer algumas considera-

ções. Para fins de simplificação, algumas operações foram suprimidas e outras fo-

ram unificadas: 

 As operações algoritmicamente simples de uma classe e que são dire-

cionadas aos seus próprios objetos, como: cadastrar(), consultar(), alte-

rar() e excluir(), foram suprimidas por se tratar de operações inerentes 

e triviais que toda classe possui. 

 Os métodos assessores e modificadores (getters e setters) foram su-

primidos do diagrama para simplificá-lo. 

 As operações “manter” representam genericamente as operações para 

cadastrar, consultar, alterar e excluir, objetos de outra classe. Estas 

operações foram unificadas para simplificar o diagrama. 

 

A seguir, na Figura 23, é apresentado o diagrama de classes contendo os 

dados e as operações que o sistema possui. As operações incluídas são aquelas 



 

diretamente identificadas a partir do diagrama de casos de uso, ou seja, específicas 

do contexto do sistema. Também é necessário destacar que algumas classes não 

mantém qualquer relação estrutural com outras classes, logo que, apenas utilizam 

os serviços destas últimas. Por este motivo, foi escolhida a notação de “dependên-

cia” para demonstrar a relação entre elas. Esta notação indica um relacionamento 

não estrutural. As classes que representam a estrutura da configuração do sistema 

estão destacadas no diagrama através de um pacote. As demais classes represen-

tam a estrutura do núcleo do sistema. 



 

Figura 23: Diagrama de classes.  



 

4 IMPLEMENTAÇÃO 

Com base no levantamento dos requisitos não funcionais realizado no ca-

pítulo 2 (seção 2.4), é possível concluir que o sistema dependerá de algumas tecno-

logias específicas para ser desenvolvido. Visto que alguns componentes da interface 

gráfica deverão ser gerados dinamicamente para efetivar a configuração do sistema, 

eles podem ser gerados com maior facilidade através das linguagens de programa-

ção interpretadas. 

O sistema possui algum grau de abstração em relação às tecnologias es-

pecíficas de linguagem de programação, banco de dados, etc. Por exemplo, as im-

plementações em PHP, também poderão ser implementadas em ASP.NET (VB, C#, 

etc.), o mesmo vale para o SGBD e assim por diante. Contudo, o paradigma das lin-

guagens interpretadas é um fator decisivo, visto que, a flexibilidade que o sistema 

deve possuir ao gerar componentes em tempo real, dificilmente, também poderá ser 

alcançada em linguagens compiladas (ex. C/C++, Basic, Pascal, etc.). 

A seguir, são apresentadas as tecnologias escolhidas para desenvolver o 

sistema. Todas são gratuitas e cada uma cumpre um papel dentro de uma arquitetu-

ra em três camadas: A camada de apresentação é responsável pela interface gráfi-

ca. A camada de negócio responde pela codificação da lógica particular ao sistema. 

A camada de dados corresponde à persistência de informações em uma base de 

dados. Apesar desta separação rígida, algumas tecnologias podem ser aplicadas em 

mais de uma camada [17]. 

 

 HTML [18]: É uma linguagem para descrever a estrutura de páginas e 

aplicações web. Dentre outros propósitos, ela possibilita a construção 

de formulários para conduzir transações com serviços remotos. Estes 

formulários podem ser constituídos por uma série de componentes: 

campos de texto, caixas de seleção, caixas de combinação, botões, 

etc. Esta linguagem também permite que elementos como títulos, tex-

tos, tabelas, listas, fotos, vídeos, links, etc., façam parte da interface 

gráfica. 



 

 CSS [19]: É uma linguagem para descrever a aparência de páginas e 

aplicações web. Ela possibilita a estilização dos elementos HTML atra-

vés da definição de cores, posicionamento, tamanho, formatação de 

fontes, etc. 

 JavaScript [20]: É uma linguagem interpretada e executada por um na-

vegador web, ou seja, no lado do cliente. Ela possibilita que páginas 

web tornem-se mais dinâmicas ao permitir que o seu conteúdo seja 

modificado, geralmente, através de interações com o usuário. Por isso, 

estas páginas passam a ser chamadas de aplicações web. Esta lin-

guagem também é muito utilizada para validar os dados inseridos em 

um formulário, antes de enviá-los a outra aplicação no lado do servidor. 

Ela é considerada um dialeto da linguagem ECMAScript e deu origem a 

uma série de bibliotecas (ex. jQuery, AngularJS, ExtJS, etc.). 

 PHP [21]: É uma linguagem interpretada e amplamente utilizada no de-

senvolvimento de aplicações web. Tecnicamente, ela é uma linguagem 

de script que pode ser embutida dentro dos códigos HTML. Diferente 

da linguagem JavaScript, o PHP é executado no lado do servidor. Den-

tre outros propósitos, esta linguagem é responsável pelo processamen-

to dos dados recebidos e por interações com o banco de dados. 

 MySQL [22]: É um sistema de gerenciamento de banco de dados rela-

cionais. Este sistema é acessado por meio da Structured Query Lan-

guage (SQL), que é a linguagem padrão e mais comumente utilizada 

para acessar bancos de dados. Por sua conectividade, velocidade e 

segurança, o MySQL é um sistema adequado para gerenciar bancos 

de dados na Internet.  

 

Por se tratar de um trabalho teórico (documentação), a codificação do sis-

tema não será contemplada. Logo, apenas as camadas de apresentação e de dados 

serão expostas. A lógica da camada de negócio já foi apresentada no capítulo 3, 

sobretudo, durante a modelagem dos diagramas de atividade. A seguir, esta lógica 

de negócio será mais uma vez explicitada por intermédio das imagens e descrições 

da interface do sistema. 

 



 

4.1 CAMADA DE APRESENTAÇÃO 

No contexto da Interação Homem Computador (IHC), uma interface é um 

meio pelo qual seres humanos podem interagir com máquinas. Para ambos, esta 

interação ocorre em três etapas [9, p. 253]: 

 A máquina recebe informações, processa estas informações e emite 

novas informações. 

 O ser humano recebe informações, processa estas informações e emi-

te novas informações. 

 

Para que a interação entre o ser humano e a máquina ocorra de maneira 

correta, é necessário que a interface seja bem projetada. Buscando satisfazer um 

dos requisitos não funcionais de usabilidade (seção 2.4), a interface gráfica do sis-

tema foi projetada de modo que o usuário consiga utilizá-la facilmente. Dentre as 

técnicas empregadas para favorecer este requisito, está a disposição organizada de 

elementos pela página e a utilização de cores fortes para destacar componentes im-

portantes. 

De acordo com os requisitos não funcionais operacionais (seção 2.4), o 

sistema será instalado em um servidor web e acessado através de um navegador. 

Portanto, para designar as interfaces de uma forma mais apropriada, foi escolhido o 

termo “página” para se referir as telas do sistema. A seguir, são apresentadas todas 

as páginas que o sistema possui. Para auxiliar a sua compreensão, as imagens fo-

ram organizadas com base nos atores e nos seus respectivos casos de uso. 

 

4.1.1 PÁGINA INICIAL PARA TODOS OS USUÁRIOS 

Na Figura 24, é apresentada a homepage do sistema. Através dela, cada 

usuário pode acessar a sua respectiva página inicial. O link “Administração”, locali-

zado no rodapé da página, dá acesso à página inicial do administrador do sistema. 

 



 

 

Figura 24: Página inicial para todos os usuários. 

 

4.1.2 TODOS OS USUÁRIOS – RECUPERAR SENHA 

Na Figura 25, é apresentada a página da recuperação de senha. Esta pá-

gina apresenta um campo de texto para que um determinado usuário informe o seu 

e-mail e receba a sua senha através dele. O administrador do sistema também pode 

recuperar a senha por meio do acesso direto ao banco de dados no servidor web. 

 



 

 

Figura 25: Todos os usuários – Recuperar Senha. 

 

4.1.3 PÁGINA INICIAL PARA ADMINISTRADOR DO SISTEMA 

Na Figura 26, é apresentada a página inicial do administrador do sistema. 

Esta página disponibiliza duas opções ao administrador: fazer login ou recuperar 

senha. 

 



 

 

Figura 26: Página inicial para administrador do sistema. 

 

4.1.4 PÁGINA INICIAL PARA ADMINISTRADOR AUTENTICADO 

Na Figura 27, é apresentada a página restrita do administrador do siste-

ma, logo após ele fazer login. Nela, o administrador pode alternar entre as abas e 

decidir por gerenciar tipos de competência, gerenciar competências, visualizar os 

dados cadastrais das empresas ou aprovar/desaprovar empresas. Nesta página, 

também são disponibilizadas as opções: alterar senha e (fazer) logout. 

 



 

 

Figura 27: Página inicial para administrador autenticado. 

 

4.1.5 ADMINISTRADOR – ALTERAR SENHA 

Na Figura 28, é apresentada a página da alteração de senha. Esta página 

possui dois campos de texto para que o administrador do sistema defina a sua nova 

senha e confirme se a digitou corretamente. 

 



 

 

Figura 28: Administrador – Alterar Senha. 

 

4.1.6 ADMINISTRADOR – MANTER TIPOS DE COMPETÊNCIA 

Na Figura 29, é apresentada a página da manutenção de tipos de compe-

tência. Esta página possui um campo de texto para que o administrador do sistema 

informe novos tipos de competência. Na parte de baixo, é exibida uma lista contendo 

os tipos de competência que o administrador já cadastrou. Nesta lista, existem op-

ções para alterar o nome escolhido ou excluir o registro.  

 



 

 

Figura 29: Administrador – Manter Tipos de Competência. 

 

4.1.7 ADMINISTRADOR – MANTER COMPETÊNCIAS 

Na Figura 30, é apresentada a página da manutenção de competências. 

Esta página possui um formulário para que o administrador do sistema informe no-

vas competências. Ele deve dar um nome à competência e associá-la a algum tipo 

de competência previamente cadastrado. Os tipos de competência são como gêne-

ros enquanto as competências são como espécies destes gêneros. Na parte de bai-

xo, é exibida uma lista contendo as competências que o administrador já cadastrou. 

Nesta lista, existem opções para alterar ou excluir qualquer competência. 



 

 

 

Figura 30: Administrador – Manter Competências. 

 



 

4.1.8 ADMINISTRADOR – APROVAR OU DESAPROVAR EMPRESAS 

Na Figura 31, é apresentada a página da aprovação ou desaprovação de 

empresas. Esta página possui uma lista contendo as empresas cadastradas. Nesta 

lista, o administrador do sistema tem a opção de visualizar o cadastro completo de 

cada empresa. Para aquelas pendentes de aprovação, o administrador deve realizar 

uma análise inicial dos seus dados cadastrais e, se necessário, deve entrar em con-

tato com o operador da empresa para analisar outras informações. Após finalizar a 

análise, o administrador deve decidir se aprova ou não o acesso do operador da 

empresa ao sistema. Ao selecionar a opção “Desaprovar”, o administrador é questi-

onado se, além de desaprovar a empresa, também deseja excluí-la da lista. 

 

 

Figura 31: Administrador – Aprovar ou Desaprovar Empresas. 

 



 

4.1.9 PÁGINA INICIAL PARA OPERADOR DE EMPRESA 

Na Figura 32, é apresentada a página inicial do operador de empresa. Es-

ta página disponibiliza três opções ao operador: fazer login, recuperar senha ou ca-

dastrar empresa. 

 

 

Figura 32: Página inicial para operador de empresa. 

 

4.1.10 OPERADOR – CADASTRAR EMPRESA 

Na Figura 33, é apresentada a primeira página do cadastro de empresa. 

Nela, o operador de empresa deve informar os dados de acesso. Abaixo do botão 

“Confirmar”, é disponibilizado um link para que o operador possa ler quais são os 

Termos de Responsabilidade, com os quais ele deve concordar, ao confirmar o ca-

dastro e para utilizar o sistema. 

 



 

 

Figura 33: Operador – Cadastrar Empresa (Parte1). 

 

Na Figura 34, é apresentada a segunda página do cadastro de empresa. 

Nela, o operador deve informar os dados da empresa. Após concluir o cadastro, o 

operador não poderá fazer login imediatamente. Ele será informado que deve 

aguardar o contato do administrador do sistema para ter o seu acesso liberado. 

 



 

 

Figura 34: Operador – Cadastrar Empresa (Parte 2). 

 

4.1.11 PÁGINA INICIAL PARA OPERADOR AUTENTICADO 

Na Figura 35, é apresentada a página restrita do operador de empresa, 

logo após ele fazer login. Nela, o operador pode alternar entre as abas e decidir pela 

publicação de vagas de emprego ou pela filtragem de currículos. Nesta página, tam-

bém são disponibilizadas as opções: alterar empresa, alterar senha e (fazer) logout. 

 



 

 

Figura 35: Página inicial para operador autenticado. 

 

4.1.12 OPERADOR – ALTERAR SENHA 

Na Figura 36, é apresentada a página da alteração de senha. Esta página 

possui dois campos de texto para que o operador de empresa defina a sua nova se-

nha e confirme se a digitou corretamente. 

 



 

 

Figura 36: Operador – Alterar Senha. 

 

4.1.13 OPERADOR – MANTER VAGAS 

Na Figura 37, é apresentada a página da manutenção de vagas. Esta pá-

gina possui um formulário para que o operador de empresa publique as vagas da 

empresa. Na parte de baixo, é exibida uma lista contendo as vagas que o operador 

já publicou. Nesta lista, existem opções para alterar ou excluir qualquer vaga. 

 



 

 

Figura 37: Operador – Manter Vagas. 

 

4.1.14 OPERADOR – CONSULTAR CURRÍCULOS 

Na Figura 38, é apresentada a página da consulta de currículos. Esta pá-

gina exibe todas as competências cadastradas no sistema, organizadas pelo seu 



 

tipo. Estas competências são utilizadas pelo operador de empresa para realizar a 

filtragem de currículos. Na parte de baixo, é exposto o resultado da filtragem conten-

do a lista de currículos que possuem as competências selecionadas. Nesta lista, há 

uma opção para que o operador possa visualizar o currículo completo de cada can-

didato. 

 

 

Figura 38: Operador – Consultar Currículos (Parte 1). 

 



 

A Figura 39 apresenta a página do currículo completo de um candidato, 

ao ser visualizado pelo operador de empresa. Vale destacar que o operador não 

conseguirá alterar quaisquer dados do currículo, logo que, todos os componentes 

(campos de texto, caixas de seleção, etc.) encontram-se bloqueados para alteração. 

 

 

Figura 39: Operador – Consultar Currículos (Parte 2). 

 

4.1.15  PÁGINA INICIAL PARA CANDIDATO 

Na Figura 40, é apresentada a página inicial do candidato. Esta página 

disponibiliza três opções a ele: fazer login, recuperar senha ou cadastrar currículo. 

 



 

 

Figura 40: Página inicial para candidato. 

 

4.1.16 CANDIDATO – CADASTRAR CURRÍCULO 

Na Figura 41, é apresentada a primeira página do cadastro de currículo. 

Nela, o candidato deve informar os seus dados de acesso. Abaixo do botão “Confir-

mar”, são disponibilizados dois links para que o candidato possa ler os Termos de 

Uso e a Política de Privacidade, com os quais ele deve concordar ao confirmar o 

cadastro e utilizar o sistema. 

 



 

 

Figura 41: Candidato – Cadastrar Currículo (Parte 1). 

 

Nas próximas figuras, é apresentada a segunda página do cadastro de 

currículo. Nela, o candidato deve informar os dados do seu currículo em um formulá-

rio organizado em três abas: Dados Pessoais, Experiências Profissionais e Compe-

tências. 

Na Figura 42, é apresentado o formulário da primeira aba. Nele, o candi-

dato deve informar endereço, dados para contato, documentação, etc. 

 



 

 

Figura 42: Candidato – Cadastrar Currículo (Parte 2) – Primeira aba. 



 

 

Na Figura 43, é apresentado o formulário da segunda aba. Nele, o candi-

dato pode informar todas as experiências profissionais que já teve ao longo de sua 

carreira. Para adicionar uma nova experiência, basta selecionar o botão “+”. Tam-

bém é possível excluir qualquer experiência cadastrada selecionando a opção “X” 

(em vermelho). Obs.: As experiências são listadas em ordem decrescente para evi-

denciar àquelas recentemente vivenciadas, ou seja, da última à primeira. 

 



 

 

Figura 43: Candidato – Cadastrar Currículo (Parte 2) – Segunda aba. 

 

Na Figura 44, é apresentado o formulário da terceira aba. Nele, são exibi-

das todas as competências cadastradas no sistema, organizadas pelo seu tipo. Nes-

ta última aba, o candidato deve selecionar as competências que possui. 



 

 

 

Figura 44: Candidato – Cadastrar Currículo (Parte 2) – Terceira aba. 

 

4.1.17 PÁGINA INICIAL PARA CANDIDATO AUTENTICADO 

Na Figura 45, é apresentada a página restrita do candidato, logo após ele 

fazer login. Nela, é exibido um formulário de currículo idêntico àquele disponibilizado 

durante o cadastro. O candidato pode alternar entre as abas e alterar os dados que 

desejar. Nesta página, também são disponibilizadas as opções: (consultar) vagas, 

ativar/desativar currículo, alterar senha e (fazer) logout. Quando o candidato desati-

va o seu currículo, é emitida a mensagem “Seu currículo não está visível para as 



 

empresas”. Quando ele volta a ativá-lo, é emitida a mensagem “Seu currículo está 

visível para as empresas”. 

 

 

Figura 45: Página inicial para candidato autenticado. 

 

4.1.18 CANDIDATO – ALTERAR SENHA 

Na Figura 46, é apresentada a página da alteração de senha. Esta página 

possui dois campos de texto para que o candidato defina a sua nova senha e con-

firme se a digitou corretamente. 

 



 

 

Figura 46: Candidato – Alterar Senha. 

 

4.1.19 CANDIDATO – CONSULTAR VAGAS 

Na Figura 47, é apresentada a página da consulta de vagas. Esta página 

exibe a lista completa das vagas de emprego publicadas no sistema. As vagas são 

representadas de forma resumida, todavia, se o candidato desejar, ele pode visuali-

zar mais detalhes sobre qualquer vaga selecionando o link “+ Detalhes”. Também é 

possível informar o nome de um cargo, no campo de texto localizado no topo da pá-

gina, para buscar vagas específicas. 

 



 

 

Figura 47: Candidato – Consultar Vagas (Parte 1). 

 

A Figura 48 apresenta a página de uma vaga detalhada, quando visuali-

zada pelo candidato. 

 



 

 

Figura 48: Candidato – Consultar Vagas (Parte 2). 

 

4.2 CAMADA DE DADOS 

Um banco de dados é uma coleção estruturada de dados. Para adicionar, 

acessar e processar os dados armazenados em um computador, é fundamental a 

utilização de um sistema de gerenciamento de banco de dados (SGBD). Visto que 

computadores são muito bons para lidar com grandes quantidades de dados, um 

SGBD executa um papel central na computação, pois, ele possibilita que os dados 

sejam persistidos para uma futura recuperação [22]. 

A seguir, é apresentada uma solução computacional desenvolvida a partir 

do diagrama de classes exposto no capítulo 3 (seção 3.4). Esta solução pode ser 

representada de duas formas: o modelo relacional e o código SQL. 

 



 

4.2.1 MODELO RELACIONAL 

Um banco de dados relacional armazena os dados em tabelas separadas 

ao invés de colocá-los em um único arquivo. O modelo lógico, com objetos tais como 

bancos de dados, tabelas, visualizações, linhas e colunas, fornece um ambiente de 

programação flexível. Regras orientam as relações dos dados, por exemplo: um pa-

ra um, um para muitos, único, obrigatório e opcional. Através de um modelo relacio-

nal bem projetado, é possível eliminar os dados inconsistentes, duplicados, órfãos, 

desatualizados ou perdidos [22]. 

A Figura 49 apresenta o modelo relacional desenvolvido com o software 

MySQL Workbench [23]. Antes de apresentá-lo, é importante ressaltar que os atribu-

tos “aprovacao”, “ativacao”, “selecao”, “nivel_fundamental”, “nivel_medio” e “ni-

vel_superior”, foram definidos com o tipo de dados VARCHAR(1) porque devem ar-

mazenar os valores: "S" (sim) ou "N" (não). 



 

Figura 49: Modelo relacional. 



 

 

4.2.2 CÓDIGO SQL 

O código completo encontra-se no final do trabalho (APÊNDICE A). 

  



 

5 A CONFIGURAÇÃO NA PRÁTICA 

Assim que o sistema for instalado e estiver online pela primeira vez, o 

administrador do sistema deve definir as competências a serem disponibilizadas aos 

candidatos e aos operadores de empresa. Estas competências devem ser definidas 

em conformidade com a área profissional que o sistema for atender. Antes de cadas-

trar uma nova competência (Figura 52), o administrador deve cadastrar o tipo de 

competência ao qual ela faz parte (Figura 51), caso este ainda não tenha sido previ-

amente cadastrado. Após estes procedimentos, as competências cadastradas ficam 

disponíveis aos candidatos, quando eles estiverem cadastrando ou alterando o seu 

currículo (Figura 54). Da mesma forma, as competências também devem estar dis-

poníveis aos operadores de empresa, quando eles estiverem realizando a filtragem 

de currículos (Figura 53). Este parágrafo resume todas as perspectivas da configu-

ração do sistema. 

Mesmo sendo uma fração relativamente pequena do sistema, a configu-

ração é a parte que o torna especializado. Daí o nome Sistema Especializado em 

Gestão do Mercado de Trabalho (SEGMT). Apenas para fins didáticos, a configura-

ção do sistema apresentada no capítulo 4 (seção 4.1, subseções 4.1.6 e 4.1.7) foi 

definida de modo a atender os profissionais e as empresas da área de desenvolvi-

mento de softwares. Mais especificamente, da área de desenvolvimento de aplica-

ções web. 

Com o decorrer do tempo, caso sejam necessárias outras atualizações, 

devido à evolução tecnológica da área profissional em questão, o sistema poderá 

passar por uma reconfiguração que permitirá a remoção ou a adição de competên-

cias. Por exemplo: Caso uma nova linguagem de programação seja lançada, o sis-

tema deverá ser novamente configurado para atender esta demanda. 

De modo intencional, as competências foram implementadas através de 

caixas de seleção (Figura 50). Este tipo de componente foi escolhido para fins de 

padronização dos dados a serem armazenados. 

 

 

 



 

 

Figura 50: Caixas de seleção desmarcada e marcada. 

 

A seguir, são apresentados todos os cenários da configuração conforme 

as perspectivas dos diferentes usuários do sistema. 

 

5.1 ADMINISTRADOR DO SISTEMA 

 

Figura 51: Configuração – Manter Tipos de Competência. 

 



 

 

Figura 52: Configuração – Manter Competências. 

 



 

5.2 OPERADOR DE EMPRESA 

 

Figura 53: Configuração – Consultar Currículos. 

 



 

5.3 CANDIDATO 

 

Figura 54: Configuração – Cadastrar/Alterar Currículo. 

  



 

6 TESTES E IMPLANTAÇÃO 

Ao mesmo tempo em que a codificação do sistema foi desenvolvida, al-

guns testes foram sendo executados e as falhas encontradas foram sendo corrigi-

das. Após finalizar toda a codificação, as funcionalidades específicas de cada usuá-

rio foram testadas individualmente. 

Os testes foram realizados examinando a estrutura lógica interna dos có-

digos e verificando os seus principais caminhos lógicos. Em alguns testes, a interfa-

ce gráfica do sistema foi aproveitada para exercitar os diferentes cenários de cada 

funcionalidade. Ao utilizar estas duas abordagens, observa-se uma combinação de 

testes de caixa-branca e de caixa-preta [14, p. 431]: 

 O teste de caixa-preta é uma abordagem que prioriza uma visão exter-

na. Este teste é realizado na interface do software e examina alguns 

aspectos fundamentais do sistema, sem a preocupação com a lógica 

interna do software. 

 O teste de caixa-branca é uma abordagem que prioriza uma visão in-

terna. Este teste é realizado através de um exame rigoroso dos deta-

lhes da estrutura lógica do sistema. Os caminhos lógicos mais sensí-

veis, as condições e os ciclos são minuciosamente examinados. 

 

Os diagramas de atividade foram essenciais para a construção do Siste-

ma Especializado em Gestão do Mercado de Trabalho (SEGMT). Cada diagrama foi 

utilizado como ponto de partida para a codificação e também orientou o restante do 

desenvolvimento. Além disso, estes diagramas também serviram como roteiros para 

os testes. 

Ainda que o sistema passe por uma grande bateria de testes, é preciso 

reconhecer que ele jamais será perfeito. Por este motivo, foi desenvolvida uma pági-

na contendo um formulário de contato (Figura 55) para que os usuários do sistema 

possam enviar mensagens diretamente ao e-mail do administrador do sistema. Atra-

vés deste formulário, o administrador pode ser comunicado sobre eventuais falhas, 

defeitos de usabilidade, etc. Com isso, o sistema também pode ir evoluindo com ba-

se em sugestões e críticas construtivas. Esta página pode ser acessada através do 



 

link “Contato”, localizado no rodapé da página inicial do sistema. Esta funcionalidade 

não foi especificada no rol de requisitos funcionais por se tratar de uma funcionali-

dade meramente acessória. Devido a sua concepção tardia, ela revelou uma carac-

terística típica do desenvolvimento ágil. Esta filosofia de desenvolvimento valoriza o 

software funcionando mais do que a documentação abrangente [10, p. 57]. 

 

 

Figura 55: Página para contato. 

 

O levantamento dos requisitos não funcionais (seção 2.4) adverte que o 

sistema deve ser instalado em um servidor web. A partir deste levantamento, tam-

bém é possível extrair que o servidor deve estar habilitado para interpretar a lingua-

gem PHP e deve permitir a criação de bancos de dados MySQL ou compatíveis. 

Portanto, para viabilizar a sua implantação, é necessário contratar um servidor junto 

a uma empresa que forneça o serviço de hospedagem de aplicações web. 



 

Além do servidor, também é importante adquirir um nome de domínio pa-

ra identificar o sistema na Internet. Este nome é utilizado para divulgar o sistema e 

facilitar o seu acesso. Esta divulgação pode ser acelerada por intermédio das redes 

sociais. 

O Sistema Especializado em Gestão do Mercado de Trabalho (SEGMT) 

deve sempre permitir que os candidatos realizem o cadastro do currículo gratuita-

mente. Em relação às empresas, a partir do momento em que o sistema atingir uma 

grande base de dados com milhares de currículos, o administrador do sistema deve 

decidir se irá cobrar uma mensalidade. Esta mensalidade deve ser razoável e será 

utilizada para a manutenção do ciclo de vida do sistema. 

  



 

CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

  

Este trabalho visa fornecer uma contribuição para solucionar um problema 

cada vez mais sensível: o desemprego. Dentre outras finalidades, o Sistema Espe-

cializado em Gestão do Mercado de Trabalho (SEGMT) possui o intento de facilitar a 

comunicação entre profissionais e empresas. 

Durante o desenvolvimento do trabalho, uma contribuição colateral foi a de 

mostrar como a modelagem de dados para um sistema flexível poderia ser desen-

volvida para acomodar requisitos de dados variáveis. No SEGMT, estes requisitos 

são exatamente as competências configuradas no sistema. Como foi exposto ao 

longo do trabalho, elas são mantidas pelo administrador do sistema, o candidato po-

de selecioná-las em seu currículo e o operador de empresa pode utilizá-las como 

filtros para encontrar currículos. 

No futuro, pretende-se portar o sistema desenvolvido para linguagens 

mais modernas e torná-lo compatível com outros bancos de dados. 
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APÊNDICE A – CÓDIGO SQL 

 

CREATE DATABASE segmt; 

 

CREATE TABLE administrador ( 

id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT NOT NULL, 

email VARCHAR(250) NOT NULL, 

senha VARCHAR(250) NOT NULL 

); 

 

CREATE TABLE operador_empresa ( 

id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT NOT NULL, 

email VARCHAR(250) NOT NULL, 

senha VARCHAR(250) NOT NULL, 

nome VARCHAR(250) 

); 

 

CREATE TABLE empresa ( 

id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT NOT NULL, 

nome VARCHAR(250), 

cnpj VARCHAR(18), 

qtd_funcionarios INT, 

telefone_fixo VARCHAR(20), 

celular VARCHAR(20), 

site VARCHAR(250), 

endereco VARCHAR(250), 

bairro VARCHAR(250), 

cidade VARCHAR(250), 

estado VARCHAR(2), 

cep VARCHAR(10), 

aprovacao VARCHAR(1), 

operador_empresa_id INT NOT NULL, 

FOREIGN KEY (operador_empresa_id) REFERENCES operador_empresa (id) 

); 



 

 

CREATE TABLE vaga ( 

id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT NOT NULL, 

cargo VARCHAR(250), 

salario DECIMAL(9,2), 

localidade VARCHAR(250), 

email VARCHAR(250), 

exigencias TEXT, 

descricao TEXT, 

empresa_id INT NOT NULL, 

FOREIGN KEY (empresa_id) REFERENCES empresa (id) 

); 

 

CREATE TABLE candidato ( 

id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT NOT NULL, 

email VARCHAR(250) NOT NULL, 

senha VARCHAR(250) NOT NULL 

); 

 

CREATE TABLE curriculo ( 

id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT NOT NULL, 

ativacao VARCHAR(1), 

candidato_id INT NOT NULL, 

FOREIGN KEY (candidato_id) REFERENCES candidato (id) 

); 

 

CREATE TABLE dados_pessoais ( 

id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT NOT NULL, 

nome VARCHAR(250), 

data_nascimento DATE, 

idade INT, 

sexo VARCHAR(1), 

estado_civil VARCHAR(250), 

qtd_filhos INT, 



 

endereco VARCHAR(250), 

bairro VARCHAR(250), 

cidade VARCHAR(250), 

estado VARCHAR(2), 

cep VARCHAR(10), 

telefone_fixo VARCHAR(20), 

celular VARCHAR(20), 

facebook VARCHAR(250), 

cpf VARCHAR(14), 

rg VARCHAR(12), 

habilitacao VARCHAR(250), 

nivel_fundamental VARCHAR(1), 

nivel_fundamental_descricao VARCHAR(250), 

nivel_medio VARCHAR(1), 

nivel_medio_descricao VARCHAR(250), 

nivel_superior VARCHAR(1), 

nivel_superior_descricao VARCHAR(250), 

curriculo_id INT NOT NULL, 

FOREIGN KEY (curriculo_id) REFERENCES curriculo (id) 

); 

 

CREATE TABLE experiencia_profissional ( 

id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT NOT NULL, 

empresa VARCHAR(250), 

cargo VARCHAR(250), 

ultimo_salario DECIMAL(9,2), 

data_admissao DATE, 

data_demissao DATE, 

atividades_desempenhadas TEXT, 

motivos_saida TEXT, 

curriculo_id INT NOT NULL, 

FOREIGN KEY (curriculo_id) REFERENCES curriculo (id) 

); 

 



 

CREATE TABLE tipo_competencia ( 

id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT NOT NULL, 

nome VARCHAR(250) 

); 

 

CREATE TABLE competencia ( 

id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT NOT NULL, 

nome VARCHAR(250), 

tipo_competencia_id INT NOT NULL, 

FOREIGN KEY (tipo_competencia_id) REFERENCES tipo_competencia (id) 

); 

 

CREATE TABLE competencia_curriculo ( 

id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT NOT NULL, 

selecao VARCHAR(1), 

competencia_id INT NOT NULL, 

curriculo_id INT NOT NULL, 

FOREIGN KEY (competencia_id) REFERENCES competencia (id), 

FOREIGN KEY (curriculo_id) REFERENCES curriculo (id) 

); 

 




