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COLABORE: Sistema Web de Recrutamento de Colaboradores  

Em um ano letivo de uma instituição de ensino, 

ocorrem vários eventos como processos seletivos, 

feiras, simpósios e congressos. Tais eventos exigem 

a convocação de colaboradores para a execução das 

mais diversas atividades. O sistema Colabore 

(http://colabore.ifba.edu.br) foi criado para facilitar a 

seleção de colaboradores em eventos de uma 

instituição de ensino, unindo em um único sistema, as 

ferramentas necessárias para o armazenamento e 

gestão dos dados dos colaboradores. 

A linguagem de programação escolhida para 

implementação do projeto foi o PHP e o SGBD foi o  

MySQL. Foram utilizados dois frameworks PHP: o 

Zend framework 2 e o Doctrine 2. A partir do resultado 

obtido com o desenvolvimento desse projeto, é 

possível visualizar na Figura 4 a tela de recrutamento 

de colaboradores. A documentação encontra-se 

disponível em http://ctty84.axshare.com/. 

 

Conclui-se que a aplicação obtida ao fim do projeto 

tem potencial para uso não somente no campus no 

qual ele foi desenvolvido, mas para qualquer 

instituição de ensino. Como trabalhos futuros, 

pretende-se utilizar a aplicação para o seleção de 

colaboradores em um futuro processo seletivo do 

Instituto Federal da Bahia Campus Vitória da 

Conquista. 
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Após a análise, foi criado o Diagrama de Caso de 

Uso (Figura 2) para explicar cada ação executada 

pelo sistema, analisando o passo a passo que foi 

seguido. 

Agradecemos o apoio financeiro concedido pelo IFBA 

por meio do Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação Científica (PIBIC) �± Edital Nº 

03/2014/PRPGI. 

OBJETIVOS  

Com o objetivo de gerenciar os dados de 

colaboradores para eventos, foram coletadas 

informações sobre como eram administrados os 

recrutamentos e colaboradores na instituição de 

ensino, a saber: quais  recursos eram utilizados, 

quais as principais dificuldades encontradas no 

sistema atual, qual a maneira que encontraram para 

gerir o recrutamento dos colaboradores e todas as 

atividades complementares ao recrutamento. 
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No âmbito acadêmico, foram analisados os sistemas 

da CESPE/UNB (2013) e Cesgranrio (2012). No 

âmbito comercial, foi analisado o sistema da ItatSea 

(2014) e o trabalho de conclusão de curso de Silva 

(2012). É possível visualizar a comparação entre os 

sistemas na Figura 1. 

Em seguida, deu-se início a construção do projeto 

conceitual do banco de dados, por meio da 

elaboração do diagrama entidade relacionamento 

(DER), como pode ser visto na Figura 3.  

Figura 1. Quadro comparativo. IFBA, 2016. 

Figura 2. Diagrama de Caso de Uso. IFBA, 2016. 

Figura 3. Esquema Conceitual do BD. IFBA, 2016. 

Figura 4. Tela Recrutar de Colaborador. IFBA, 2016. 


