Estudo de Caso para Orientação a Objetos
Gerenciamento de Pessoal do Projeto
Crie um conjunto de classes para um modelo que atenda as necessidades do negócio
descrito abaixo. Para melhor entendimento do problema e proposta de solução é
recomendável criar uma diagrama de classes com dados, operações e associações.
Numa empresa cuja estrutura organizacional é predominantemente por projetos
detectou-se a necessidade de controlar a alocação dos empregados nos diversos
projetos em andamento. Para cada projeto, é necessário manter o código do projeto, a
descrição, o valor do orçamento, a quantidade de empregados correntemente
alocados e a quantidade máxima de empregados que podem ser alocados. O código do
projeto deve ser gerado automaticamente e deve ser igual ao código do último projeto
criado acrescido de 10. Um projeto pode ter qualquer quantidade de empregados
desde que não exceda a quantidade máxima estabelecida. A partir de um projeto deve
ser possível localizar todos os empregados a ele alocados. Existem empregado s
regulares e horistas. Para cada empregado regular, é necessário manter o nome, a
matrícula, o ano de ingresso na empresa e o cargo. Os empregados horistas não têm
cargo, mas uma quantidade de horas mensais. O valor da hora e o percentual de
abono são mantidos em constantes de uma interface. O cálculo do salário é feito
multiplicando-se a quantidade de horas pelo valor da hora. Os dois tipos de
empregados têm direito a abono pago junto ao salário. A matrícula deve ser gerada
com base no número da última matrícula gerada acrescido de 100, mais um sufixo que
corresponda ao ano de ingresso. Os empregados podem ser alocados em vários
projetos. Para cada alocação, devem ser conhecidos o mês e o ano da alocação. Para o
cargo, é necessário que se saibam o seu código, a sua descrição e o salário. O projeto
está sujeito às seguintes operações: alocação de um empregado, verificação do custo
de pessoal mensal e alteração de orçamento, do limite de empregados e da
quantidade de empregados alocados. Para empregado e cargo devem ser criadas as
operações que garantam a segurança e a integridade dos seus dados. A criação dos
objetos da aplicação poderá ser feita com construtores sobrecarregados que facilitem
o processo. Classes que não façam sentido sem complemento devem ser criadas
abstratas.

