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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 Medicina (MD)] 
Modelo de implantação realizado pela equipe do cliente, e com capacitação EAD da Senior e 
apoio do consultor Senior: 
 
Pré-requisitos do cliente: 
- Gestão de SST realizada pela equipe do cliente; 
- Conhecimento de Negócio pela equipe do cliente ; 
- Processo PCMSO definidos na empresa; 
 
Itens fora do Escopo: 
- Consultoria de Negócio para desenho de processos referente a Segurança e Saúde no 
Trabalho (SST); 
- Replicação do PCMSO de anos anteriores ao vigente do período de implantação; 
- Migração do Prontuário Clínico; 
- Migração do PCMSO. 
 
 
[MD - Ficha Médica (eSocial)] 
Parametrização das rotinas da Ficha Médica: 
- Configuração para geração da ficha médica dos colaboradores atuais e futuros colaboradores 
que forem cadastrados. 
- Parametrização para geração da ficha médica para candidatos, terceiros e dependentes. 
- Consulta ao prontuário clinico dos empregados. 
- Registro das subnormalidades dos empregados. 
 
O consultor irá parametrizar 1(uma) ficha médica. Os demais são de responsabilidade do 
cliente. 
 
Itens fora do Escopo: 
- Migração do Prontuário Clinico. 
- Registro dos atendimentos para 2-Parceiros e 3-Terceiros 
 
 
[MD - Atendimentos (eSocial)] 
Parametrização da rotina de Atendimentos: 
- Parametrização dos pré-atendimentos 
- Parametrização dos atendimentos 
- Configuração da agenda médica de cada atendente 
- Parametrização da emissão de receita médica, fichas de encaminhamento e solicitação de 
exames 
- Configuração da emissão de atestados 
- Configuração da emissão de ASO 
 
Itens fora do Escopo: 
- Controlar e integrar o Estoque de Medicamentos. 
 
[MD - PCMSO (eSocial)] 
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Parametrização da rotina de PCMSO: 
- Cadastro do PCMSO da empresa, com período, abrangência e responsável 
- Cadastro dos exames que deverão ser realizados 
- Definição dos exames que deverão ser realizados por GHE e sua periodicidade 
- Definição dos afastamentos que terão exames no retorno 
- Geração da solicitação de exames 
- Lançamento dos resultados dos exames 
- Lançamento de resultado de audiometria. 
 
O consultor de implantação irá apoiar na parametrização de 1(um) PCMSO e 1(um) exame por 
GHE, como exemplo e validação da rotina. Os demais serão replicados pela equipe do cliente. 
 
Itens fora do Escopo 
- Migração dos resultados de exames do sistema legado. 
- Parametrização pelo time de implantação Senior dos PCMSO anteriores a vigência atual da 
implantação (ano corrente). 
 
[MD - Audiometria] 
Parametrização da rotina de Audiometria: 
- Cadastramento dos audiômetros, impedanciômetros e tipos de mascaramento 
- Registrar os históricos dos exames dos colaboradores. 
 
Itens fora do Escopo: 
- Migração dos históricos dos resultados 
- Registrar atendimentos para 2-Parceiros e 3-Terceiros 
 
[MD - Vacinação] 
Parametrização da rotina de Vacinação: 
- Cadastro da Campanha 
- Registro de Aplicações dos colaboradores 
- Controle da Periodicidade das vacinas 
 
O consultor de implantação irá apoiar na parametrização de 1(uma) campanha de vacina, como 
exemplo e validação da rotina. Os demais serão replicados pela equipe do cliente. 
 
Itens fora do Escopo: 
- Migração dos resultados das campanhas de validação do sistema legado. 
 

[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 - Medicina] 
Treinamentos online que os usuários-chave devem assistir antes de iniciar as atividades de 
implantação: 
- Gestão da Medicina Ocupacional e Assistencial 
- Medicina - Cadastros preparatórios para o eSocial 
- eSocial - Leiautes SST no módulo Segurança e Medicina 
 
Atividade Equipe Senior 
- Liberação do acesso aos treinamentos EAD. 


