Em RELATÓRIOS>FRENTE DE TRABALHO>RELATÓRIO MENSAL
Existe um relatório mensal de conferência da FRENTE DE TRABALHO.

Nos primeiros itens do relatório, deve contabilizar os BENEFICIÁRIOS inseridos na FRENTE DE
TRABALHO referentes a cada setor (Unidade).

Essa referencia deve ser feita pelo campo FRETRASETORENCAMINHADO.
As colunas do RELATÓRIO MENSAL devem se comportar da seguinte forma:
TOTAL DE BOLSISTEMA MÊS REFERÊNCIA = TOTAL DE BOLSISTAS NO MÊS ANTERIOR + INCLUSÕES – EXCLUSÕES.
TOTAL DE BOLSISTAS NO MÊS ANTERIOR = TOTAL DE BOLSISTEMA MÊS REFERÊNCIA - INCLUSÕES + EXCLUSÕES

Já projetando o futuro onde os setores (CRAS,CREAS,ETC) farão o encaminhamento para
FRENTE DE TRABALHO, independente de onde veio o encaminhamento, o sistema deve gravar
a informação no campo FRETRASETORENCAMINHADO para que não haja problema.
Isso na tela da FRENTE DE TRABALHO (CONTROLES>FRENTE DE TRABALHO).

Continuando no relatório,

As CARACTERISTICAS DOS INCLUÍDOS e dos EXCLUÍDOS deve pegar a informação do combo PERFIL DO ENCAMINHAMENTO no
CADASTRO DO BOLSITA.

Caso a pessoa seja INCLUÍDA no mês de referenciado relatório, deve aparecer o PERFIL da mesma.
Caso a pessoa seja EXCLUÍDA, também devem aparecer o PERFIL na exclusão.

As CARACTERISTICAS DA IDADE devem pegar da idade dos BOLSISTA ATIVOS.
Peguei as informações acima referente a MAIO/2016, a soma das quantidades esta dando 166, porém, existem somente 139
BOLSISTAS ATIVOS no controle da FRENTE DE TRABALHO.
Corrigir a informação descrita acima no relatório para bater com a quantidade de beneficiário ativos na FRENTE DE TRABALHO.

As informações quanto a ESCOLARIDADE, também não batem.
Criar uma opção abaixo do SUPERIOR COMPLETO com a descrição SEM ESCOLARIDADE INFORMADA. Nessa opção vai aparecer as
pessoas que não tem escolaridade informada no sistema.
Lembrando que a quantidade desse quadro, também deve bater com a quantidade de bolsistas ativos da FRENTE DE TRABALHO.

Nas opções PARTICIPAÇÃO EM CURSOS DE CAPACITAÇÃO E OUTROS-ENCAMINHAMENTOS, acredito que não esteja pegando de
lugar nenhum no sistema.
Deixar da maneira que esta, pois estas opções não serão utilizadas no relatório por enquanto.

