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XRP| Gestão de contratos 

Este módulo das aplicações XRP está vocacionado para a gestão dos contratos de trabalho, 

permitindo preparar a decisão e a recolha atempada de informação, notificando o 

responsável e o departamento de recursos humanos. Permite a associação de todos os 

documentos relacionados com o contrato. 

 

Principais características e funcionalidades: 

 

� Lançamento do processo de aviso de fim do contrato, 

quer para o responsável, quer para o departamento 

de recursos humanos; 

� Integração com Outlook (ou outros programas com 

calendário) para lançamento de avisos; 

� Possibilidade de lançar o processo de forma 

automática (face à data de fim de contrato) ou 

manualmente; 

� Possibilidade de associar o contrato e respectivas 

renovações; 

� Possibilidade de associar formulário para a recolha de 

informação sobre as condições de renovação; 

� Possibilidade de no processo de renovação associar a 

informação sobre as avaliações de desempenho e 

outra informação relevante oriunda de sistemas 

externos à aplicação; 

� Funcionalidades de gestão documental, permitindo a 

importação dos diferentes documentos relacionados 

com o contrato; 

� Registo de histórico; 

� Estatísticas disponíveis: 

1. Número de contratos renovados e não renovados 

de acordo com o organograma; 

2. Duração média e número de contratos. 

 

 

 

 

� Exportação para folha de cálculo de toda informação com filtros de acordo com a 

situação contratual/avisos lançados/organograma. 

 

Outras funcionalidades relevantes: 

� Fornecimento da aplicação com dois idiomas de base: Português e Inglês; 

� Compatibilidade com todos os restantes módulos da família XRP; 

� Interface totalmente em browser; 

� Disponível também na modalidade de aluguer; 

 

 

Para informações adicionais, favor contactar: 

Tomé Gil, e-mail: xrprh.info@escritadigital.pt, telefone: 21 381 17 10

 

A aplicação permite a associação de 

documentos (ex: contrato, 

renovação) e a visualização de 

acordo com permissões. 

Com a emissão de avisos é 

possível colocar o alerta 

directamente na agenda do 

utilizador. 


