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Documento de Escopo – Conversão Metadados para HCM Senior 

O detalhamento de escopo abaixo apresentado contempla apenas a legislação trabalhista 
do Brasil. Para atendimento de outros países é preciso solicitar uma análise específica e 
proposta adicional. 

A implantação ocorrerá de maneira remota. Em caso de necessidade adicional, poderá ser 
alocado um consultor in loco para treinamento e/ou acompanhamento. Essa necessidade 
deverá ser reportada ao gerente de projeto Senior. 
 

 

[Implantação Controle de Ponto - Portaria 1510] 
 

PROCESSOS AUTOMÁTICOS 
1. Pré-requisito: A configuração da geração do arquivo de marcações, pelo aplicativo do 
equipamento do sistema de ponto, é de responsabilidade do cliente. O usuário chave deverá 
acompanhar a configuração desse processo automático, para que possa ser o replicador para 
os demais processos. 
2. Está contemplado no escopo a configuração de um processo automático para leitura de 
marcações. 
 
HORÁRIOS e ESCALAS 
O consultor Senior tem como responsabilidade a parametrização de: 
- 3(três) horários: 1 do tipo Rígido, 1 do tipo Móvel e 1 do Tipo flexível. 
- 4(quatro) tipos de escalas: 1 do 1º Turno, 1 do 2º turno, 1 do 3º turno e 1 do Geral. 
O usuário chave do cliente tem como responsabilidade efetuar o cadastramento dos demais 
Horários / Escalas. 
 
ADICIONAL NOTURNO 
- Contempla a parametrização do adicional noturno por sindicato, aplicado a hora reduzida(1h = 
1.142857). Exemplo: 20% entre 22:00 e 5:00 da manhã. 
 
HORAS EXTRAS 
- A configuração seguirá o padrão estabelecido pela CLT e o percentual das horas extras é 
definido por sindicato. 
 
CÁLCULO EM PARALELO 
- O consultor Senior tem como responsabilidade a parametrização e validação de até 10(dez) 
acertos de colaboradores. Para os demais, o usuário chave do cliente deve ser o 
replicador/validador. 
 
DEFINIÇÃO DE CÁLCULO 
- A implantação contempla um único período de ponto para todas as empresas da base. 
 
ITENS FORA DO ESCOPO 
- Desenvolvimento de regras de negócio para atender o cálculo da apuração, banco de horas e 
integração com a folha. 
- Parametrização de horas de sobreaviso; 
- Parametrização de horas in itineres 
 
 
[CP - Parametrização de Crachás] 
Processos padrões a serem implantados: 
- Definir 1(um) formato do crachá (por faixas ou identificadores) 
- Definição de 1(uma) faixa para os crachás provisórios, se existir. 
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[CP - Parametrização Coletores/Modelos/Funções] 
Processos padrões a serem implantados: 
- Serão configurados até 2 layouts (2 fornecedores) e até 4(cinco) coletores (REPs). 
 
[CP - Gerar Integração / Validação Lançamentos Variáveis] 
A integração das horas a partir do Ponto será apenas para as exceções: Horas Extras, Horas 
Faltas e Banco de Horas(positivo e negativo). As demais horas serão apuradas pela Folha de 
Pagamento. 
 
[CR - Parametrização do controle de refeitórios] 
Modelo de implantação realizado pela equipe do cliente, e com capacitação EAD da Senior e 
apoio do consultor de implantação. 
 
Parametrização da Rotina: 
- Coletores de marcação de refeição e definição dos modelos; 
- Cadastramento da separação de marcação (definição do coletor) e utilização ou não de 
funções; 
- Cadastramento dos refeitórios, refeições e preços. A quantidade de refeições é apurada pela 
data e marcação no coletor pelo colaborador; 
- Conferência e manutenção dos valores diários apurados para o colaborador; 
- Validação do evento de desconto na integração com o sistema de Administração de Pessoal 
Senior. 
 
Atividades Equipe Senior: 
O consultor de implantação irá parametrizar 1(um) refeitório e 1(uma) refeição com 1(um) valor 
fixo. 
 
Pré-requisito do cliente: 
A configuração da geração do arquivo de marcações de refeitório, pelo aplicativo do 
equipamento do sistema de ponto, é de responsabilidade do cliente. 
 
Itens Fora do Escopo: 
- Criação de listas de liberação e bloqueio de acesso ao coletor(relógio); 
- Marcações para reserva de refeição; 
- Apuração das quantidades de refeição diferente da marcação realizada (balança por 
gramas(gramas/kg), etc). 
 
 

 

 

 

 

[Implantação Gestão do Ponto (GPO)] 
ITENS DO CONTROLE DE PONTO AINDA NÃO CONTEMPLADOS NO MÓDULO GESTÃO 
DE PONTO 
- Professores; 
- Transporte Coletivo; 
- Geração de escalas (somente a apuração da escala do tipo Automática); 
- Compensação programada do banco de horas; 
- Multi-idiomas; 
- Telas customizadas; 
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- Inclusão de campos de usuário em telas do sistema(liberado somente para programação e 
históricos); 
 
- Com a aquisição do Gestão do Ponto, o cliente recebe instâncias WEB ilimitadas para utilizar 
em quaisquer soluções HCM. 
 
CÁLCULO EM PARALELO 
- O consultor Senior tem como responsabilidade a parametrização e validação de até 10(dez) 
acertos de colaboradores. Para os demais, o usuário chave do cliente deve ser o replicador. 
 
ADICIONAL NOTURNO 
- Contempla a parametrização do adicional noturno por sindicato, aplicado a hora reduzida (1h 
= 1.142857). Exemplo: 20% entre 22:00 e 5:00 da manhã. 
 
HORAS EXTRAS 
- A configuração seguirá o padrão estabelecido pela CLT e o percentual das horas extras é 
definido por sindicato. 
 
PERFIS 
- Serão implantados 3(três) tipos de perfis: 
- Colaborador, que faz o seu próprio ajuste do ponto (descentralizado) 
- Gestor, que aprova o ajuste do ponto realizado pelo colaborador 
- RH, que irá acompanhar as ações de colaboradores e gestores, ajustando se for necessário. 
 
PRÉ-REQUISITO 
- Possuir o módulo Controle de Ponto Senior. 
- Todos os colaboradores devem possuir Usuário associado. Essa atividade de criar usuário e 
associá-lo ao cadastro de colaborador está sob responsabilidade da equipe do cliente. 
 
[GPO - Parametrização Banco de Horas] 
É de responsabilidade do consultor Senior a parametrização de 2(dois) formatos de bancos de 
horas: 
1) Banco de horas com fechamento anual 
2) Banco de horas com fechamento mensal 
 
- Para saldos positivos de Banco de Horas, o valor será lançado para pagamento em folha. 
- Para saldos negativos de Banco de Horas, o valor será lançado como desconto em folha. 
 
[GPO - Parametrização da Apuração do Gestão do Ponto] 
Parametrização da apuração de ponto: 
- A validação por parte do consultor será de até 10 colaboradores/dia (total 10 registros). Essa 
proposta não contempla validação total da apuração pelo consultor Senior. 
- Parametrização de 1(uma) programação de ponto (pontes, compensações, autorizações de 
horas extras, troca de horário, troca de escala). 
- Definição dos colaboradores dispensados de bater ponto. Será parametrizar 1(um) 
colaborador de exemplo/validação. Os demais ficam sob responsabilidade do cliente. 
- Apresentação dos relatórios de apuração disponíveis no Controle de Ponto. 
- Apresentação dos relatórios fiscais disponíveis no Controle de Ponto. 
- Definição geral da apuração de ponto e perda de DSR. 
 
Parametrização de Tabelas Básicas do módulo Controle de Ponto que são de responsabilidade 
do cliente, com apoio do consultor de implantação Senior: 
- Revisão e criação de situações para apuração de ponto. O consultor Senior irá parametrizar 
até 3 situações de afastamentos. 
- Ligação de situações de apurações de ponto nos eventos correspondentes na folha. O 
consultor Senior irá parametrizar até 3 eventos para integração com a folha. 
- Criação de tabela de justificativas de marcações que forem digitadas manualmente 
- Revisão da tabela de feriados por filial 
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- Definição das situações de apuração por sindicato (percentuais de horas extras, horário 
noturno). O consultor irá parametrizar 1(uma) definição de apuração e 1(uma) definição de 
situação vinculada a 1(um) sindicato. 
 
A solução de Gestão do Ponto contempla 3 perfis para acertos de ponto: Colaborador, Gestor e 
RH. 
- Para o modelo de implantação selecionado, o Consultor Senior irá acompanhar 1(um) acerto 
de colaborador, 1(um) acerto de gestor e 1(um) acerto do perfil RH somente. Para os demais 
acertos, a equipe do cliente ficará responsável pelo ajuste. 
 
Parametrização dos menus do Gestão do Ponto na Plataforma Senior X será executado pelo 
consultor Senior, efetuando o repasse ao usuário chave do cliente durante o processo de 
implantação. 
 
[GPO -Parametrização da assinatura digital] 
- A assinatura digital é feita através do login do usuário no sistema. Não é considerado, no 
processo, uma certificação digital (eCPF). 
 
[GPO - Parametrização da gestão de incidentes] 
Está contemplado o controle dos seguintes incidentes: 
- Inter jornada 
- Intrajornada 
- Esquecimento de marcações 
 
[GPO - Regras] 
 Não está contemplado no escopo a migração das regras do Controle de Ponto(LSP) para o 
Gestão do Ponto(Java). 
 
[GPO - Levantamento e Documentação] 
Clientes Novos ou clientes que não utilizam o Controle de Ponto: 
O consultor de implantação irá mapear a necessidade específica do cliente em relação a 
apuração, consistência de acerto e integração, orçando o esforço necessário. A customização 
das eventuais regras ocorrerá somente mediante o aceite adicional de horas pelo cliente. 
 
Somente para clientes que já utilizam o Controle de Ponto: 
Caso o cliente já possua a solução Controle de Ponto implantada, o consultor de implantação 
somente irá mapear as regras atuais de apuração, consistência de acerto e integração, 
orçando o esforço para conversão. A atividade de conversão das regras ocorrerá conforme o 
aceite adicional de horas pelo cliente. 
 

[Não está contemplado Acompanhamento Pós-Produção] 
Nessa proposta não está previsto o acompanhamento integral de consultoria pós a virada em 
produção do sistema. Após a validação dos cálculos paralelos e aceites efetuados, a 
consultoria Senior efetuará a virada em produção, acompanhamento a operação da primeira 
semana. Após esse prazo, se houver a necessidade, em tempo de projeto, o cliente deve 
solicitar através de proposta adicional. 
 

[Implantação - Capacitação Técnica EAD dos Usuários] 
- Todos os treinamentos disponibilizados para o cliente contemplam os processos de maneira 
geral, sem as especificidades de cada segmento. 
- As gravações(EADs) abrangem todas as funcionalidades do módulo, porém, a implantação da 
solução ocorrerá conforme o escopo definido na proposta comercial. 
- Os EADs estarão liberados por 6 meses (180 dias) computados a partir da reunião de 
abertura do projeto, realizado com a equipe de implantação Senior e equipe do cliente. 
Expirada essa data, deverá ser contratado adicionalmente o pacote de capacitação. 
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[CAPACITACAO - Controle de Ponto] 
Treinamentos online que os usuários-chave devem assistir antes de iniciar as atividades de 
implantação: 
- Gravação Controle de Ponto 
 
Atividade Equipe Senior 
- Liberação do acesso aos treinamentos EAD. 


