Manual de Operações - Sistema de Escala WEB – OGMO-RJ
O sistema eWeb tem como objetivo propiciar ao Trabalhador Portuário Avulso,
liberdade e praticidade para se escalar. Este aplicativo pode ser acessado
utilizando a maioria dos smartfones, tablets e computadores pessoais. Abaixo
segue a forma detalhada de utilização de cada um dos recursos
disponibilizados.
➢ Forma de Acesso – Utilizando seu dispositivo acesse a página do OGMO-RJ e
click no link conforme a figura abaixo.
Além do link para acesso a Área do
Trabalhador, existem outros links
úteis além de informações relativas
aos portos do Rio de Janeiro e do
restante do país.
Ao clicar no link indicado acima, o
trabalhador será direcionado para a
tela de identificação do aplicativo
eWeb. Conforme tela a seguir:
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➢ Sistema eWeb – Tela de Identificação
A identificação inicial criada para facilitar
o acesso do trabalhador ao sistema é
padrão. Ou seja, utilizando os 4
primeiros dígitos do CPF + dia + mês de
sua data de nascimento (sem colocar
barras ou pontos), o trabalhador
efetuará o seu primeiro acesso.
Nota: Sugerimos que após o primeiro
acesso ou a qualquer momento, o
trabalhador modifique sua senha para
uma senha mais pessoal. Mais a frente
será demonstrada a forma como
executar seguramente essa ação.
Caso o trabalhador esqueça sua senha
pessoal, pode efetuar a troca para a
senha inicial padrão. Para isso, basta
informar sua MATRÍCULA OGMO e
clicar no botão VOLTAR PARA SENHA
PADRÃO que o sistema irá solicitar a
confirmação e a troca para a senha
inicial.
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➢ Menu de Opções

Por se tratar de uma aplicação WEB, as
opções foram criadas de modo que
facilite seu uso. Seja ele por meio de
dispositivos móveis ou computadores.

Na tela acima já está aberta a
Concorrência para que o trabalhador
escolha as oportunidades de trabalho que
melhor lhe convier. Logo acima da GRADE
de
horários
é
apresentada:
Qual
Na grade de opções, são informados o Concorrência está liberada, Período e
Porto, Período e horários de início e horário de encerramento.
término do tempo destinado para a
concorrência. O acionamento é de Nota: O sistema libera SOMENTE o
acordo com o horário e não sofre registro de concorrências somente para o
interferência de usuários sendo o início dia atual.
e término automáticos conforme o
horário
convencionado
para cada Mesmo
com
a
Concorrência
em
porto/categoria e tipo de concorrência. andamento, o trabalhador poderá utilizar
os demais recursos disponíveis. Para
Para ter acesso aos recursos desta tela, tanto,
basta
selecionar
a
deve o trabalhador selecionar a Data Data/Porto/Período e clicar no recurso
da Operação e logo depois selecionar desejado.
o Porto/Período e logo em seguida
clicar no botão que aciona o recurso A seguir serão explicados como funcionam
desejado.
cada um dos recursos acima. Por padrão,
todas as telas com exceção da tela
Obs: Esse recurso não se aplica para: principal, tem uma seta azul para retornar
Concorrência, Extrato, Troca de senha a tela anterior. No caso da tela principal
e Minhas Escalas.
existe o desenho de uma porta para
fechar o aplicativo.
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➢ Lista Ponteiros

Ao acionar este recurso é apresentada a
tela
acima.
Por
ter
selecionado
previamente o período de 07-13 o
sistema preenche somente as colunas
das seções utilizadas pela categoria.
Clicando no número do ponteiro da
seção/função
desejada,
será
apresentada a lista de trabalhadores
HABILITADOS para a função. Conforme
a tela ao lado.

Os trabalhadores apresentados na listagem
acima tem habilitação para se empregar na
Roda/Função
selecionados
e
estão
ordenados com base no ponteiro da
Roda/Função/Seção para a data e período
selecionados. Note que alguns trabalhadores
estão pintados conforme a legenda abaixo.
Os trabalhadores na cor branca estão aptos
a se escalarem e não estão escalados no
período. Os escalados estão na cor AMARELA
as demais cores indicam os trabalhadores
dobrados.
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➢ Vagas por Seção
Este recurso permite ao trabalhador
analisar com base na quantidade de vagas
a estimativa do ponteiro para o próximo
período e ainda se a quantidade de vagas
ofertadas lhe favorece ou não a
escalação.

➢ Troca de Senha
Ao clicar no botão TROCA DE SENHA, o
trabalhador é remetido para a tela ao
lado. Deve ser informado um número de
fácil memorização para que não ocorram
problemas de acesso no futuro. São
aceitos somente números para o cadastro
de senhas.
Devem ser informados nos campos ao
lado o mesmo número e se desejada a
troca, deve clicar no botão Confirmar. Em
caso de desistência, no botão Cancelar.
Obs.: As senhas são criptografas e
somente o próprio trabalhador terá acesso
a sua senha e em caso de esquecimento
deverá ser utilizado o recurso VOLTAR
SENHA PARA O PADRÃO conforme
instruções da TELA DE IDENTIFICAÇÃO.
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➢ Consulta Escalados
A tela ao lado apresenta todos os
trabalhadores escalados no Porto, Data e
Período. Caso o trabalhador que está
acessando
o
sistema
tenha
sido
escalado, o registro será listado em
amarelo.

➢ Minhas Escalas
Os trabalhadores que desejarem, podem
acompanhar seus engajamentos através
desta tela. Nela será apresentada a
quantidade de engajamento dos últimos
meses + o mês atual e serve apenas para
conhecimento pessoal.
Nota: Esta informação é apresentada
somente para o próprio trabalhador e
constam
apenas
os
engajamentos
confirmados não sendo computadas as
faltas, etc.
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➢ Extrato
Assim como todos os demais recursos do
aplicativo, a emissão de extrato é pessoal
e pode ser visualizado somente pelo
próprio trabalhador. Para utilizar, basta
selecionar a data desejada (somente
últimos 12 dias) e clicar no botão
PESQUISAR. Se já tiver ocorrido o
processamento da folha para a data
informada
e
o
trabalhador
tenha
trabalhado na data / data anterior, será
apresentado um extrato como o emitido
ao lado com os dados preenchidos.

➢ Consulta Requisições
Esta tela apresenta os dados das requisições,
equipes
com
funções
e
quantidades
requisitadas. No cabeçalho é informada a
seção/local de atracação que ocorrerá o
trabalho, operador portuário e navio. São
informados ainda os dados relativos a faina e
suas respectivas observações.
Para melhor visualização, cada equipe terá um
registro e separado assim como a cor que será
intercalada.
Nota: Caso exista, serão apresentadas também
as
vagas
requisitadas
referentes
a
Reforço/Substituição logo ao lado das vagas a
serem ofertadas na primitiva.
Obs.: No cabeçalho de cada requisição é
informada a ordem que ocorrerá a escalação.
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➢ Registro de Concorrências
Na tela a seguir, são
funções para escolha.

Acima são apresentadas as requisições
disponíveis para escolha do trabalhador.
Embora sejam apresentadas todas as
funções requisitadas, ao clicar na
requisição, somente as funções que o
trabalhador tem habilitação serão
apresentadas. Ao serem apresentadas
as funções, todas funções terão a COR
CINZA. Ou seja, disponível para
MARCAR. Ao clicar na função, ela
mudará de cor ficando na COR AZUL e
pronta para gravação. Em caso de
desistência, basta clicar novamente no
botão que ele retornará para a COR
CINZA.

apresentadas

as

No exemplo acima as funções CMP e GC já
estão marcadas. A Função ETR foi marcada
concorrência e a função EPO foi desmarcada
e será cancelada ao salvar. As funções ESI e
EE não foram escolhidas nesse exemplo para
esse trabalhador.
Obs: Ao marcar esse campo abaixo e clicar
na função desejada, será apresentada a lista
de trabalhadores que estão concorrendo ao
trabalho conforme a tela a seguir.

Caso já tenha gravado as concorrências IMPORTANTE!!!
anteriormente. Ao retornar à tela, todas
Sempre clique no botão abaixo para
as funções marcadas e salvas estarão
salvar suas escolhas.
na COR PRETA. Caso desista de
concorrer à função, basta clicar em
cada função que não tenha mais
interesse de concorrer que a mesma
mudará de cor ficando na COR
VERMELHA.
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Ao lado os trabalhadores que estão
concorrendo às vagas ofertadas para a
função
selecionada.
Todos
os
trabalhadores listados que não façam
parte da seção onde ocorrerá o trabalho
serão marcados com a cor cinza. Os
trabalhadores da seção ficarão com a
cor de fundo branca.

Os números ao lado dos botões tem o
objetivo de informar a quantidade de
vagas ofertadas e dentro de parênteses
é informado o número de concorrentes
em cada função. As cores visam auxiliar
a identificação da seleção ou não de
cada função para isso consulte a
legenda abaixo.

➢ Consulta ESTOU ESCALADO?
Para consultar de forma rápida se o
trabalhador
está
escalado,
basta
selecionar a data desejada e clicar no
botão
ESTOU
ESCALADO?
Será
apresentada uma caixa com os dados da
requisição em que o trabalhador estiver
escalado. Se não houver nenhuma escala
no dia, será apresentada uma caixa vazia.
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➢ Consulta MINHA SITUAÇÃO
Para saber se existe algum bloqueio
programado para sua matrícula basta
clicar no botão MINHA SITUAÇÃO e será
apresentada uma caixa com a situação
atual do trabalhador e se existe algum
bloqueio programado ou em andamento.

Sobre a Escalação
Até que termine o tempo estabelecido para o registro de concorrências, poderá o
trabalhador alterar tantas vezes quanto forem necessárias as suas escolhas. Ao
término do registro de concorrência o setor de operações executa o processamento da
escalação. As regras de escalação permanecem as mesmas. São escalados
primeiramente os trabalhadores da seção e restando vagas, os trabalhadores de outras
seções. Sempre ordenado pelo ponteiro da seção.
Nota: As requisições são escaladas de acordo com o ordenamento passado pelos
sindicatos para o setor de operações ou com base na ordem dos locais de atracação.
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