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MOTIVAÇÃO E OBJETIVO

IMPLEMENTAÇÃO

A plataforma de estágio atual é antiga e não

atende as necessidades dos alunos, das empresas e da

universidade. Com isso, os alunos perdem boas

oportunidades por falta de um melhor meio de

divulgação e acompanhamento de vagas, as empresas

não conseguem entrar em contato com os melhores

alunos e os funcionários da Poli tem dificuldade de

acompanhar os processos de estágio.

O objetivo é a criação de uma nova plataforma de

estágios para o PCS que aproxime o aluno da empresa

e atenda às necessidades da Escola.

O novo Portal de Estágios é um sistema que integra

uma interface Web desenvolvida com Django

(framework web na linguagem Python) com um robô

para envio de mensagens WhatsApp utilizando

Python e a biblioteca Selenium. O Front-end foi

desenvolvido com a biblioteca Bootstrap 4, que

facilita o desenvolvimento de um site responsivo, que

se encaixa tanto em desktops quando na tela de um

celular.

FUNCIONALIDADES

Empresas

- Criação de um perfil com descrição de missão,

visão e valores;

- Postagem de vagas de estágio, indicando

habilidades desejadas, responsabilidades e

benefícios. Uma mensagem com link para site de

recrutamento ou e-mail será enviada por WhatsApp

para o aluno;

- Visualização de perfil de alunos com experiências

anteriores e visualização de currículo.

Alunos

- Criação de um perfil com currículo, experiências e

vagas desejadas;

- Busca e recomendações de vagas de estágio;

- Visualização do perfil de empresas;

- Avaliação de empresas que estagiou e visualização

de avaliações de outros alunos;

- Participação em rodadas de contratação;

- Recebimento de notificações de novas vagas com

link para incrição via WhatsApp;

- Envio de e-mail para empresa com currículo anexo

para inscrição de vaga de forma facilitada.


