CENTRAL DE OPORTUNIDADES

FIGURA 1 - Tela Editar Central de Oportunidades
Nessa tela, o usuário poderá incluir (Novo), eliminar (Excluir) ou habilitar (Salvar) o
recebimento de e-mails pelos responsáveis da Central de Oportunidades.

FIGURA 2 - Submenu Pesquisar Currículo
Nesse submenu, o usuário poderá acessar (Pesquisar) currículos, limpar (Limpar) ou
copiar (Imprimir) a tela Pesquisar currículos.

FIGURA 3 - Tela Resultado da pesquisa Itens encontrados
Nessa tela, o usuário poderá acessar os links destacados.

FIGURA 4 - Tela Administrar Anunciante Externo
Após realizar uma pesquisa, o usuário receberá, para administrar, uma tela com o resultado
concernente a Anunciante Externo (FIG. 5).

FIGURA 5 - Tela Anunciante Externo
Nessa tela, o usuário poderá clicar os botões destacados para administrar cada um dos
Anunciantes Externos encontrados como resultado da pesquisa solicitada.
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Caso já credenciado, o usuário obterá os botões mostrados na FIG. 6.

FIGURA 6 - Botões disponibilizados para o usuário Credenciado

Caso seu pedido de credenciamento esteja pendente, o usuário obterá os botões
mostrados na FIG. 7.

FIGURA 7 - Botões disponibilizados para o usuário Pendente

Caso seu credenciamento tenha expirado, o usuário obterá os botões mostrados na FIG. 8.

FIGURA 8 - Botões disponibilizados para o usuário Expirado

QUADRO 1
Botões e respectivas funções na tela Administrar Anunciante Externo

Botões

Casos em que
aparecem

Exibir relatório, em formato PDF,
com histórico.

Formulário de
Credenciado
Credenciamento Pendente
Expirado
Delegar
Credenciado
Pendente
Expirado
Imprimir

Credenciar
Não credenciar
Descredenciar

Função

Repassar à COPI a
responsabilidade de
administração do Anunciante
Externo.
Imprimir a tela.

Credenciado
Pendente
Expirado
Pendente
Expirado
Pendente
Expirado

Credenciar o Anunciante
Externo.
Recusar a solicitação de
credenciamento feita pelo
Anunciante Externo.
Descredenciar o Anunciante
Externo.

Credenciado

OBSERVAÇÃO: Na tela de Anunciante Externo Pendente, o usuário, antes de credenciar,
deve realizar uma consulta à Receita Federal do Brasil, usando o link
destacado na FIG. 9, para confirmação da existência do respectivo CNPJ.

.
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FIGURA 9 - Link Validar CNPJ na Receita Federal do Brasil

FIGURA 10 - Submenu Listar Anunciantes Internos
Nesse submenu, o usuário poderá incluir (Novo), eliminar (Excluir) ou solicitar listagem
(Pesquisar) de Anunciantes Internos relacionados em sua Central de Oportunidades.

FIGURA 11 - Menu Oportunidade
Nesse menu, o usuário poderá pesquisar ou listar anúncios.
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FIGURA 12 - Tela Pesquisar anúncio
Nessa tela, o usuário poderá inserir os dados de acordo com o que deseja encontrar na
pesquisa.

FIGURA 13: Submenu Listar Anúncio
Nessa tela, depois de inserir os dados para orientar a pesquisa, o usuário receberá uma lista
com os anúncios cadastrados e vinculados à sua Central de Oportunidades, em que poderá
clicar o link destacado – teste 1 –, para acessar o anúncio de seu interesse.
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