
 

Termo de Abertura do Projeto  

  

Título do Projeto: Job Quest 

Professor Orientador: Azriel Majdenbaum 

Semestre: Sexta-feira LMNP 

 
Justificativa: No Brasil temos mais de 12,3 milhões de brasileiros desempregados, o que representa 11,3% do 
total da população do país. Isso até então, durante o Covid os números estão aumentando e o pedido de 
seguro desemprego já ultrapassa a marca de 1 milhão de pessoas. Estudos apontam que uma das grandes 
causas do desemprego é a falta de qualificação dos candidatos. São mais de 600.000 brasileiros que não 
ocupam vagas básicas pela falta de conhecimento em áreas como informática, matemática, português, 
comunicação. 
 
Objetivo: O Job Quest é um projeto que visa desenvolver um aplicativo que ajude o brasileiro na busca por 
emprego através de Match de vagas, acompanhando o usuário desde o início da jornada, até a sua aprovação 
com feedback e indicação de cursos. O Job Quest não parará por aqui! O candidato que não conseguir a vaga 
por falta de hard skills (Exemplo: Não possui curso Power Point), terá um feedback técnico 
imediato e ainda contará com indicação de cursos parceiros para aprimorar o seu currículo e ter ainda mais 
chances no concorrido mercado de trabalho. 
 
Descrição do Projeto em alto nível: 
• Cadastro de empresa 
• Cadastro de candidato 
• Login empresa 
• Login do usuário 
• Cadastro de vagas (empresa) 
• Tela com as Vagas para o candidato 
• Match com Sucesso 
• Match sem sucesso – Tela de feedback 
• Indicação para curso 
 
Não está no Escopo: 
• Não é uma rede social 
• Não faz integração com base de dados 
Tecnologia: 
• Mobile 

 

 

* Eventualmente algum professor poderá ser alterado.  
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