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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 Treinamento (TR)] 
Modelo de implantação realizado pela equipe do cliente, e com capacitação EAD da Senior. 
 
[TR - Parametrização do orçamento dos Treinamentos] 
Parametrização do Processo: 
- Parametrização das definições de custo por Local ou Centro de Custo, por curso de 
aperfeiçoamento e competência (mensal); 
- Parametrização dos custos por ANO, por Local ou Centro de Centro de Custo, definindo a 
quantidade de vagas por mês. 
 
O Consultor de Implantação Senior irá apoiar/validar com o cliente os seguintes processos: 
- Cadastramento de 1(um) orçamento de 1(um) centro de custo ou local. 
 
Itens fora do escopo: 
- Importação do orçamento do sistema legado. 
 
[TR - Parametrização das salas, participantes, turmas] 
Parametrização Processo: 
- Cadastramento das tabelas de Treinamento (Assuntos, Cursos de Formação, Cursos de 
Aperfeiçoamento e Entidades de Ensino); 
- Cadastramento das Turmas de Treinamento (Salas, Recursos Instrucionais, Instrutores, 
Participantes); 
- Cadastramentos das perguntas das avaliações de eficácia e reação; 
- Realização das avaliações de eficácia e reação. 
 
O Consultor de Implantação Senior irá apoiar/validar com o cliente os seguintes processos: 
- Cadastramento de 1(uma) Turma de Treinamento; 
- Cadastramento de 1(uma) Despesas de Auxilio Educação; 
- Cadastramento de 1(uma) Avaliação de Reação de Reação; 
- Cadastramento de 1(uma) Avaliação de Reação de Eficácia; 
- Validação da emissão dos relatórios: Certificado, Lista de Presença, Avaliação de Eficácia, 
Avaliação de Reação e Históricos de Treinamentos Realizados) 
 
Itens fora do escopo: 
- Migração de dados de cursos e históricos de treinamento de colaboradores. 
 
[TR - LNT - Levantamento das Necessidades] 
Parametrização do Processo: 
- Cadastramento dos requisitos de cargo e posto; 
- Cadastramento de Competências por Posto; 
- Geração dos Levantamento de necessidade, com o cruzamento de requisitos X históricos dos 
colaboradores. 
 
O Consultor de Implantação Senior irá apoiar/validar com o cliente os seguintes processos: 
- Cadastramento de 1(um) requisito completo por cargo / posto; 
- Analise completa de 1(um) PDI para 1(um) cargo/posto. 
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Itens fora do escopo: 
- Importação do PDI do sistema legado. 
 
[TR - Auxílio Escolar] 
Parametrização do Processo: 
- Cadastramento das Despesas de Auxilio Educação 
- Assinalamento dos históricos dos colaboradores. 
 
O consultor de Implantação Senior irá apoiar/validar com o cliente os seguintes processos: 
- Cadastramento de 1(uma) Despesas de Auxilio Educação 
- Integração com Administração de Pessoal Senior (quando o cliente possuir). 
 
Itens fora do escopo: 
- Migração do histórico dos colaboradores. Será cadastrado a valor atual recebido pelo 
colaborador 
- Os eventos para desconto deverão estar parametrizados na folha de pagamento 
 
[TR - Parametrização do auxílio escola] 
Parametrização do Processo: 
- Cadastramento das Despesas de Auxilio Educação; 
- Assinalamento dos históricos dos colaboradores. 
 
O consultor de Implantação Senior irá apoiar/validar com o cliente os seguintes processos: 
- Cadastramento de 1(uma) Despesas de Auxilio Educação; 
- Integração com o Administração de Pessoal Senior (quando o cliente possuir). 
 
Itens fora do escopo 
- Migração do histórico dos colaboradores. Será cadastrado a valor atual recebido pelo 
colaborador; 
- Os eventos para desconto deverão estar parametrizados na folha de pagamento. 

 

[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. 

 

[CAPACITACAO - Treinamento] 
Treinamentos online que os usuários-chave devem assistir antes de iniciar as atividades de 
implantação: 
- Treinamento e Desenvolvimento 
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Atividade Equipe Senior 
- Liberação do acesso aos treinamentos EAD. 


