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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 Painel de Gestão (PG)] 
Modelo de implantação realizado pela Equipe Senior, com apoio do usuário chave do cliente. 
 
O painel de gestão é um produto que permite a consultas e ações conforme o papel do usuário 
na solução. 
A solução contempla os seguintes papeis: Administrador, Colaborador, Gestor e RH. 
O papel Administrador é restrito ao usuário que efetua as parametrizações da ferramenta. 
 
Os processos que serão implantados estão documentos em: 
https://documentacao.senior.com.br/gestaodepessoas/7.0.0/paineldegestao/#painel-de-
gestao/visao-geral/painel-gestao.htm 
 
Importante: O Painel de Gestão, bem como todas as soluções a partir dele, não permitem 
customizações. 
- Para que as funcionalidades do Painel possam ser utilizadas, o pré-requisito é que o cliente 
possua o módulo Administração de Pessoal Senior. 
 
Pré-requisitos para implantação e de responsabilidade do cliente: 
- Associação dos colaboradores aos usuários do sistema. 
 
Atividades Equipe Senior: 
- Parametrização da solução conforme processos padrões disponibilizados pela ferramenta 
- Capacitação de 1(um) usuário para atuação no perfil administrador 
- Validação de 1(um) processo de atualização cadastral, programação de férias no perfil 
Colaborador 
- Validação de 1(um) processo liberado no perfil Gestor 
- Validação de 1(um) processo liberado no perfil RH 
- Disponibilização de 1(um) hyperlink no Painel de gestão de 1(um) relatório da solução G5. 
 
HIERARQUIA do Painel de Gestão 
A solução permite a criação de hierarquias somente no formato vertical, onde cada colaborador 
se reporta a um único líder. 
 
1. Exemplo de uma hierarquia aderente: 
Presidente A > Diretor A> Gerente A > Coordenador A > Colaborador A, Colaborador B, 
Colaborador C 
Presidente A > Diretor A> Gerente A > Coordenador B > Colaborador D, Colaborador E, 
Colaborador F 
 
2. Exemplo de uma hierarquia não aderente: 
Presidente A > Diretor A> Gerente A > Coordenador A > Colaborador A, Colaborador B, 
Colaborador C 
Presidente A > Diretor A> Gerente A > Coordenador B > Colaborador A, Colaborador B, 
Colaborador C 
=> No exemplo a mesma equipe se reporta a 2 coordenadores diferentes, por isso não é 
aderente. 
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ITENS FORA DO ESCOPO: 
- Implementação de novos dashboards, consultas e processos diferentes do nativo da 
ferramenta. 
 
[PAINEL - Parametrização do painel do Colaborador] 
- Consultar o resumo do contrato atual contendo o cargo, o departamento, o número do 
cadastro e a data de admissão; 
- Consultar um resumo sobre os feedbacks recebidos; 
- Consultar os aniversariantes com várias opções de agrupamento por período (dia, semana, 
mês). 
- Consultar os aniversários por tempo de empresa considerando a data de admissão do 
colaborador; 
- Consultar as movimentações da empresa incluindo admissões, transferências e 
desligamentos do período indicado de todos os colaboradores da organização. 
- Acessar atalhos (hyperlinks) que podem ser utilizados para executar relatórios dos demais 
módulos do Gestão de Pessoas ou qualquer endereço (URL) definidos pelo administrador para 
este papel. 
 
[PAINEL - Parametrização do painel do Gestor] 
- Permite consultar a média de feedbacks recebidos pelos liderados nos últimos 12 meses; 
- Permite consultar a quantidade de contratos com prazo determinado a vencer nos próximos 
90 dias; 
- Permite consultar a quantidade de liderados com salário abaixo da média de mercado. 
- Permite acompanhamento da situação dos períodos concessivos de férias dos liderados 
(vencidos, a vencer nos próximos 90 dias, a vencer entre 90 e 180 dias); 
- Permite consultar a evolução das horas extras da equipe dos últimos quatro meses de acordo 
com os eventos da ficha financeira; 
- Permite consultar a horas extras no período de apuração atual e uma estimativa de custo 
considerando o valor do salário hora do colaborador; 
- Permite consultar a evolução do absenteísmo da equipe dos últimos quatro meses. Considera 
as situações definidas como absenteísmo. Mostra estimativa de custo baseada no salário hora 
do colaborador; 
- Permite consultar a distribuição dos colaboradores da equipe por geração. 
- Apresenta a evolução da presença feminina nos últimos quatro anos; 
- Apresenta a evolução da distribuição (%) dos liderados de acordo com o tipo de contrato, 
evolução do número de admissões e desligamentos dos últimos quatro meses e distribuição do 
nível de escolaridade da equipe de acordo com a RAIS; 
- Apresenta a evolução da quantidade de horas de treinamento, nº de colaboradores e média 
de horas por colaborador nos últimos quatro meses de acordo com a data de término do curso; 
- Apresenta a cadeia de comando dos liderados diretos; 
- Acessar atalhos (hyperlinks) que podem ser utilizados para executar relatórios dos demais 
módulos do Gestão de Pessoas ou qualquer endereço (URL) definidos pelo administrador. 
 
[PAINEL - Parametrização do painel do RH] 
- Permite o acompanhamento das solicitações de atualização cadastral e solicitações de férias 
- Permite consultar o volume mensal de feedbacks enviados 
- Permite consultar o volume mensal de solicitações de feedbacks 
- Permite acompanhamento da situação dos períodos concessivos de férias da organização 
(vencidos, a vencer nos próximos 90 dias, a vencer entre 90 e 180 dias); 
 
[PAINEL - Implantação dos pré-requisitos do Painel de Gestão] 
Pré-requisitos para implantação e contemplados na proposta atual: 
- Habilitação do cadastro de pessoas; 
- Revisão das hierarquias dos Postos de Trabalho ou do cadastro de chefias, conforme 
hierarquia do Painel de Gestão; 
- Todos os colaboradores que acessarão o sistema precisam ter uma conta de usuário 
vinculada ao domínio (tenant) da empresa, pois o login no sistema será através desse usuário; 
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- Assinalamento no cadastro de Situações, para controle do Absenteísmo 
- Verificação dos postos de liderança para saber se estão sendo ocupados por mais de um 
colaborador. Em caso afirmativo, o ajuste deverá ser feito pela equipe do cliente. 
Obs.: Se o cliente preferir utilizar a hierarquia pela rotina de chefias, a implantação do posto de 
trabalho continua sendo necessária. 
- Se utilizar o módulo Cargos e Salários com a rotina Gestão por Competências controlando os 
idiomas falados pelos colaboradores, utilizar o Parâmetro "Idiomas" ( Tabelas> Competências > 
Tipos de Competência) a fim de que possam ser visualizados corretamente no Painel. 
- Assinalamento no cadastro de Situações, para controle do Absenteísmo. 
 
ITEM FORA DO ESCOPO: 
- Implantação da rotina de Postos de Trabalho; 
- Ajustes das hierarquias dos Postos em caso de duplicidade de colaboradores para o mesmo 
posto de liderança. 
 
Para mais detalhes sobre os pré-requisitos: 
https://documentacao.senior.com.br/gestaodepessoas/7.0.0/paineldegestao/painel-de-
gestao/primeiros-passos/pre-requisitos.htm 
 

[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. 
 


