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Os campos que formam a chave primária de cada arquivo, estão identificados com negrito e um asterisco

Formatação dos campos:
     - Data: preencher com 4 dígitos para o ano, 2 para o mês e 2 para o dia, no seguinte formato: AAAA-MM-DD

Precedência dos arquivos:

Layout para importação dos concursos no Betha RH

Os campos devem ser separados com tabulação (tab)
No layout de cada arquivo é especificado o tamanho máximo de cada campo (coluna tamanho). Deste modo, o campo pode ter um tamanho menor que
o especificado e conter a separação através da tabulação. Porém, o campo não poderá ter um tamanho maior que o especificado

     - Hora: preencher com 2 dígitos para hora, 2 para minuto e 2 para segundo, no seguinte formato: hh:mm:ss

Para os campos do tipo Inteiro, se não houver informação ou que não podem ser gerados devido as checagens de consistência indicadas no campo 
observação, não deve-se gerar nada, apenas colocar a próxima tabulação
Para os campos do tipo Data, se não houver informação ou que não podem ser gerados devido as checagens de consistência indicadas no campo 
observação, não deve-se gerar nada, apenas colocar a próxima tabulação
Para os campos do tipo Alfa, se não houver informação ou que não podem ser gerados devido as checagens de consistência indicadas no campo 
observação, não deve-se gerar nada, apenas colocar a próxima tabulação
Exemplo: no arquivo MembrosComissao.txt, temos um membro da comissão que não possui telefone fixo e nem fax, mas possui celular. O registro deverá 
ser gerado do seguinte modo:
Andréia da SilvaTABTABTABTAB48TAB95342783TAB...
Onde TAB indica a tabulação que separa os campos

     - Os arquivos com as informações referentes a comissão do concurso serão opcionais
     - O arquivo de membros da comissão é dependente do arquivo de comissão
     - O arquivo com as informações do concurso é obrigatório, caso não haja este arquivo nada será importado
     - O arquivo de editais do concurso é dependente do arquivo de concurso
     - O arquivo de cargos do concurso é dependente do arquivo de concurso
     - O arquivo de áreas do conhecimento é dependente do arquivo de cargos do concurso
     - O arquivo de candidatos é dependente do arquivo de cargos do concurso
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Campo Tipo Tamanho Permite nulo Observação

* Código da comissão Inteiro 6 Não

Código do ato Inteiro 7 Sim

Obs. 1: este arquivo deverá conter apenas uma linha

Campo Tipo Tamanho Permite nulo Observação

* Código da comissão Inteiro 6 Não

Função Inteiro 1 Não 1 - Membro, 2 - Presidente, 3 - Secretário
Nome da pessoa Alfa 60 Não
DDD Inteiro 2 Sim
Telefone Inteiro 8 Sim
Fax Inteiro 8 Sim
DDD Celular Inteiro 2 Sim
Celular Inteiro 8 Sim

Alfa 60 Sim Deverá conter um e-mail válido, ou seja, que contenha um @
Data de nascimento Data 10 Sim
Sexo Alfa 1 Sim M-Masculino / F-Feminino

     - O arquivo de avaliações dos cargos é dependente do arquivo de cargos do concurso
     - O arquivo de gabaritos é dependente do arquivo de avaliações dos cargos
     - O arquivo de respostas dos candidatos é dependente dos arquivos de candidatos e de gabaritos
     - O arquivo de locais das avaliações é dependente do arquivo de avaliações dos cargos
     - O arquivo de fiscais das avaliações é dependente do arquivo de locais das avaliações.

Comissao.txt - Layout do arquivo de importação da comissão do concurso

Caso a entidade que solicitou o concurso indique uma comissão já existente, o 
código desta comissão deverá ser informado neste campo, caso contrário, deverá 
ser informado zero
Se informado, o código não poderá ser maior que 32767
A entidade solicitante do concurso, deverá repassar para a empresa responsável
pelo concurso, o código do ato, informado no sistema Betha RH

MembrosComissao.txt - Layout do arquivo de importação dos membros da comissão do concurso

Indicar o mesmo valor informado no campo Código da comissão do arquivo 
Comissao.txt
Se informado, o código não poderá ser maior que 32767

Email
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Estado civil Alfa 1 Sim 1-Solteiro, 2-Casado, 3-Divorciado, 4-Viúvo, 5-Desquitado, 6-União estável

Grau de instrução Inteiro 2 Sim

Nacionalidade Alfa 1 Sim

RG Alfa 20 Sim

Órgão emissor do RG Alfa 8 Sim

Data de emissão do RG Data 10 Sim

UF que emitiu o RG Alfa 2 Sim

PIS Alfa 11 Sim

Data de cadastro no PIS Inteiro 8 Sim

* CPF Alfa 11 Não
Carteira profissional Alfa 10 Sim

Serie da carteira profissional Alfa 5 Sim

Data de emissão da carteira Data 10 Sim

UF que emitiu a carteira Alfa 2 Sim

1 - Analfabeto, 2 - Até 4ª série incompleta do ensino fundamental, 3 - 4ª série 
completa do ensino fundamental, 4 - De 5ª à 8ª série incompleta do ensino 
fundamental, 5 - Ensino fundamental completo, 6 - Ensino médio incompleto, 
7 - Ensino médio completo, 8 - Ensino superior incompleto, 9 - Ensino superior 
completo, 10 - Especialista, 11 - MBA, 12 - Mestrado, 13 - Doutorado, 
14 - Pós-Doutorado
A - Brasileiro, B - Naturalizado, C - Argentino, D - Boliviano, E - Chileno,
F - Paraguaio, G -Uruguaio, H -Alemão, I - Belga, J - Britânico, K-Canadense, 
L - Espanhol, M - Norte Americano, N - Francês, O - Suíço, P - Italiano, 
Q - Japonês, R - Chinês, S - Coreano, T - Português, U - Outros latino americanos,
V - Outros asiáticos, W-Outros

Caso seja informado o RG, deverá ser informado o órgão que o emitiu.
Caso não seja informado o RG, não poderá ser informado o órgão que o emitiu
Se a data de nascimento for informada, a data de emissão do RG deverá ser maior
do que a data de nascimento
Caso seja informado o RG, deverá ser informado a data de emissão.
Caso não seja informado o RG, não poderá ser informada a data de emissão.
Informar a sigla da UF
Caso seja informado o RG, deverá ser informado a UF que o emitiu.
Caso não seja informado o RG, não poderá ser informado a UF que o emitiu

Só pode ser informada se for informado o PIS.
Se a data de nascimento for informada, a data de emissão do RG deverá ser maior
do que a data de nascimento

Caso seja informada a carteira, deverá ser informada a sua série.
Caso não seja informada a carteira, não poderá ser informada a sua série.
Se a data de nascimento for informada, a data de emissão da carteira deverá ser 
maior do que a data de nascimento
Caso seja informada a carteira, deverá ser informada a sua data de emissão.
Caso não seja informada a carteira, não poderá ser informada a sua data de 
emissão.
Caso seja informada a carteira, deverá ser informada a UF que a emitiu.
Caso não seja informada a carteira, não poderá ser informada a UF que a emitiu.
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Nome do pai Alfa 50 Sim
Nome da mãe Alfa 50 Sim Alguns tribunais de contas estaduais, consideram esta informação como obrigatória
Profissão do pai Alfa 30 Sim
Profissão da mãe Alfa 30 Sim

Alfa 60 Sim
Alfa 25 Sim

Zona eleitoral Alfa 3 Sim
Seção eleitoral Alfa 4 Sim
Título de eleitor Alfa 16 Sim
Número de reservista Alfa 15 Sim
Grupo sanguíneo Alfa 2 Sim Informar (A, B, AB, O)

Alfa 1 Sim Informar (+, -)
Doador Alfa 1 Sim S-Sim / N-Não
CNH Alfa 12 Sim
Categoria CNH Alfa 3 Sim

Data 10 Sim
Data de emissão da CNH Data 10 Sim

Data 10 Sim

Raça Alfa 1 Sim 0-Indígena, 2-Branca, 4-Negra, 6-Amarela, 8-Parda

Deficiência física Alfa 1 Sim

Grau de invalidez Alfa 1 Sim

Estatura Inteiro 3 Sim Estatura em metros, sendo as duas últimas casas os centímetros
Peso Inteiro 5 Sim Peso em quilos, sendo as duas últimas casas as gramas
Situação eleitoral regularizada Alfa 1 Sim S-Sim / N-Não

Tipo do Endereço Alfa 1 Sim P-Pessoal / C-Correspondência / S-Serviço
Nome da rua Alfa 50 Sim
Complemento Alfa 50 Sim
Número Alfa 8 Sim
Bloco Alfa 6 Sim

Cartório de registro do nascto.
Registro de nascto.

Fator Rh do sangue

Data de vencto. da CNH

Data da primeira habilitação 
da CNH

1-Motora, 2-Auditiva, 3-Visual, 4-Física, 5-Autismo, 6-Outra, 7-Mental, 
8-Múltipla, 9-Reabilitado
N - Não Inválido / T - Invalidez Total / P - Invalidez Parcial
Caso seja informada deficiência, o grau de invalidez deverá ser informado.
Caso o campo "Deficiência física" seja diferente de "vazio", o grau de invalidez 
deverá ser diferente de N (Não inválido).
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Apartamento Alfa 8 Sim
Nome do bairro Alfa 50 Sim
Nome do distrito Alfa 50 Sim
Nome da cidade Alfa 50 Sim
CEP Alfa 8 Sim

Obs. 1: caso tenha sido informado o código da comissão, este arquivo será desconsiderado

Campo Tipo Tamanho Permite nulo Observação
* Número do concurso Alfa 16 Não
Descrição do concurso Alfa 300 Sim
Data inicial das inscrições Data 10 Não
Data final das inscrições Data 10 Não Não poderá ser menor que a data inicial das inscrições

Data 10 Sim Se informada, não poderá ser menor que a data final das inscrições

Data de validade do concurso Data 10 Sim

Data 10 Sim

Data 10 Sim Se informada, não poderá ser menor que a data final das inscrições

Alfa 300 Sim

Data 10 Sim Se informada, não poderá ser menor que a data da homologação

Tipo do concurso Alfa 1 Não C - Concurso Público / P - Processo Seletivo

Código da comissão Inteiro 6 Sim

Obs. 1: a importação do concurso, permite que seja importado apenas um concurso por vez, deste modo, este arquivo deverá conter apenas uma linha

Obs. 2: o campo CPF deste arquivo, não permite duplicidade. Se houver pessoas sem CPF no arquivo, ou ainda, com CPF duplicado, o arquivo será 
considerado inválido e a importação será cancelada.
Obs. 3: o campo PIS deste arquivo, permite nulo, porém se for informado, ele não permitirá duplicidade. Caso seja encontrado um PIS duplicado, não só no 
arquivo, mas também na base de dados, o arquivo será considerado inválido e a importação será cancelada

Concurso.txt - Layout do arquivo de importação do concurso

Data de prorrogação das 
inscrições

Data de prorrogação da
validade

Só pode ser informada, caso a data de validade tenha sido informada.
Se informada, não poderá ser menor que a data de validade do concurso

Data de homologação do 
concurso
Justificativa para a criação do
concurso
Data de encerramento do 
concurso

Indicar o mesmo valor informado no campo Código da comissão do arquivo 
Comissao.txt
Se informado, o código não poderá ser maior que 32767
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Campo Tipo Tamanho Permite nulo Observação

* Número do concurso Alfa 16 Não

* Código do ato Inteiro 6 Não

* Classificação do edital Inteiro 2 Não

Campo Tipo Tamanho Permite nulo Observação

* Número do concurso Alfa 16 Não

* Código do cargo Inteiro 6 Não

Número de vagas Inteiro 5 Não Não poderá ser superior a 32767

Inteiro 5 Sim

Valor da Taxa de inscrição Inteiro 12 Não

Média para aprovação Inteiro 5 Não

Salário inicial Inteiro 12 Não

Editais.txt - Layout do arquivo de importação dos editais do concurso

Indicar o mesmo valor informado no campo Número do concurso do arquivo 
Concurso.txt
A entidade solicitante do concurso, deverá repassar para a empresa responsável
pelo concurso, o código do ato, informado no sistema Betha RH
1 - Abertura, 2 - Retificação, 3 - Homologação de inscrições, 4 - Resultados dos 
recursos e pedidos referentes às inscrições, 5 - Divulgação dos componentes das 
bancas examinadoras, 6 - Convocação para as provas, 7 - Divulgação do gabarito 
e prazo para recursos, 8 - Lista de resultados, 9 - Resultado dos recursos 
referentes a lista de resultados, 10  -Classificação final e homologação de 
resultados, 11 - Convocação/nomeação, 12 - Prorrogação, 13 - Cancelamento,
14 - Edital complementar

Cargos.txt - Layout do arquivo de importação dos cargos do concurso

Indicar o mesmo valor informado no campo Número do concurso do arquivo 
Concurso.txt
A entidade solicitante do concurso, deverá repassar para a empresa responsável
pelo concurso, o código dos cargos, informados no sistema Betha RH.
A entidade não poderá informar cargos, cujo o tipo do cargo seja Comissionado

Número de vagas para 
portadores de necessidades
especiais

Se informada, não poderá ser maior que o campo Número de vagas
Não poderá ser superior a 32767

Informar o valor da inscrição, sendo que as duas últimas casas serão consideradas
como sendo os centavos
Média mínima necessária para que o candidato à vaga de um determinado cargo 
seja considerado aprovado pelas avaliações aplicadas. Informar um número inteiro,
sendo que os dois últimos dígitos serão considerados as casas decimais
Salário inicial do cargo, informar um número inteiro, sendo que os dois últimos 
dígitos serão considerados os centavos
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Campo Tipo Tamanho Permite nulo Observação

* Número do concurso Alfa 16 Não

* Código do cargo Inteiro 6 Não

Número de vagas Inteiro 5 Não

Inteiro 3 Não

Campo Tipo Tamanho Permite nulo Observação

* Número do concurso Alfa 16 Não

* Código do candidato Inteiro 6 Não Código de inscrição do candidato

* Código do cargo Inteiro 6 Não

Data da inscrição Data 10 Não

Contato 1 Alfa 50 Sim
Contato 2 Alfa 50 Sim
Desempregado Alfa 1 Não Indicar se o candidato estava desempregado durante o concurso (S-Sim / N-Não)

Salário Inteiro 12 Sim

Classificação no concurso Inteiro 5 Sim

Aprovado no concurso Alfa 1 Sim

AreasConhec.txt - Layout do arquivo de importação das áreas de conhecimento dos cargos do concurso

Indicar o mesmo valor informado no campo Número do concurso do arquivo 
Concurso.txt
Informar o código do cargo, ao qual esta área pertence.
Deverá ser um dos códigos de cargo, informados no arquivo Cargos.txt
A soma do número de vagas de todas as áreas de conhecimento de um cargo, não 
poderá ser maior que o número de vagas especificado para este cargo no arquivo 
Cargos.txt
Não poderá ser superior a 32767

* Código da área de 
atuação

A entidade solicitante do concurso, deverá repassar para a empresa responsável 
pelo concurso, os códigos das áreas de atuação informadas no sistema Betha RH.

Candidatos.txt - Layout do arquivo de importação dos candidatos do concurso

Indicar o mesmo valor informado no campo Número do concurso do arquivo 
Concurso.txt

Código do cargo para o qual o candidato está se inscrevendo no concurso.
Deverá ser um dos códigos de cargo, informados no arquivo Cargos.txt
Deverá estar dentro do período das inscrições (data inicial das inscrições até a data
final ou data de prorrogação das inscrições), informado no arquivo Concursos.txt

Caso o candidato não esteja desempregado durante o concurso, Informar o valor do 
salário do candidato. 
Caso o candidato esteja desempregado, informar zero neste campo.
Informar um valor inteiro, sendo que as duas últimas casas 
serão consideradas como sendo os centavos
Se o campo Aprovado no concurso for igual a S, será obrigatório informar a 
Classificação.
Não poderá ser superior a 32767
Se for informada a classificação, deverá ser informado S neste campo
S-Sim / N-Não
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Faltou a alguma avaliação Alfa 1 Não

Código da área de atuação Inteiro 3 Sim

Data da desabilitação Data 10 Sim

Inteiro 5 Sim

Nome da pessoa Alfa 60 Não
DDD Inteiro 2 Sim
Telefone Inteiro 8 Sim
Fax Inteiro 8 Sim
DDD Celular Inteiro 2 Sim
Celular Inteiro 8 Sim

Alfa 60 Sim Deverá conter um e-mail válido, ou seja, que contenha um @

Data de nascimento Data 10 Sim
Sexo Alfa 1 Sim M-Masculino / F-Feminino
Estado civil Alfa 1 Sim 1-Solteiro, 2-Casado, 3-Divorciado, 4-Viúvo, 5-Desquitado, 6-União estável

Grau de instrução Inteiro 2 Sim

Nacionalidade Alfa 1 Sim

RG Alfa 20 Sim

Caso o campo Aprovado no concurso seja igual a S, não pode ser informado S 
neste campo
S-Sim / N-Não
Caso sejam informadas áreas de atuação para o cargo no qual o candidato está
se inscrevendo, então passa a ser obrigatório informar a área de atuação do 
candidato.
Deverá ser um dos códigos de área de atuação, informados no arquivo 
AreasConhec.txt, para o cargo no qual o candidato está inscrito.
Data de desabilitação do candidato ao cargo, devido a irregularidades encontradas 
na inscrição do candidato. 

Classificação na área de 
atuação

Só poderá ser informado, caso tenha sido informado o código da área de atuação
Não poderá ser superior a 32767

Email

1 - Analfabeto, 2 - Até 4ª série incompleta do ensino fundamental, 3 - 4ª série 
completa do ensino fundamental, 4 - De 5ª à 8ª série incompleta do ensino 
fundamental, 5 - Ensino fundamental completo, 6 - Ensino médio incompleto, 
7 - Ensino médio completo, 8 - Ensino superior incompleto, 9 - Ensino superior 
completo, 10 - Especialista, 11 - MBA, 12 - Mestrado, 13 - Doutorado, 
14 - Pós-Doutorado
A - Brasileiro, B - Naturalizado, C - Argentino, D - Boliviano, E - Chileno,
F - Paraguaio, G -Uruguaio, H -Alemão, I - Belga, J - Britânico, K-Canadense, 
L - Espanhol, M - Norte Americano, N - Francês, O - Suíço, P - Italiano, 
Q - Japonês, R - Chinês, S - Coreano, T - Português, U - Outros latino americanos,
V - Outros asiáticos, W-Outros
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Órgão emissor do RG Alfa 8 Sim

Data de emissão do RG Data 10 Sim

UF que emitiu o RG Alfa 2 Sim

PIS Alfa 11 Sim

Data de cadastro no PIS Data 10 Sim

*CPF Alfa 11 Não
Carteira profissional Alfa 10 Sim

Serie da carteira profissional Alfa 5 Sim

Data de emissão da carteira Data 10 Sim

UF que emitiu a carteira Alfa 2 Sim

Nome do pai Alfa 50 Sim
Nome da mãe Alfa 50 Sim Alguns tribunais de contas estaduais, consideram esta informação como obrigatória
Profissão do pai Alfa 30 Sim
Profissão da mãe Alfa 30 Sim

Alfa 60 Sim
Alfa 25 Sim

Zona eleitoral Alfa 3 Sim
Seção eleitoral Alfa 4 Sim
Título de eleitor Alfa 16 Sim
Número de reservista Alfa 15 Sim
Grupo sanguíneo Alfa 2 Sim Informar (A, B, AB, O)

Alfa 1 Sim Informar (+, -)

Caso seja informado o RG, deverá ser informado o órgão que o emitiu.
Caso não seja informado o RG, não poderá ser informado o órgão que o emitiu
Se a data de nascimento for informada, a data de emissão do RG deverá ser maior
do que a data de nascimento
Caso seja informado o RG, deverá ser informado a data de emissão.
Caso não seja informado o RG, não poderá ser informada a data de emissão.
Informar a sigla da UF
Caso seja informado o RG, deverá ser informado a UF que o emitiu.
Caso não seja informado o RG, não poderá ser informado a UF que o emitiu

Só pode ser informada se for informado o PIS.
Se a data de nascimento for informada, a data de emissão do RG deverá ser maior
do que a data de nascimento

Caso seja informada a carteira, deverá ser informada a sua série.
Caso não seja informada a carteira, não poderá ser informada a sua série.
Se a data de nascimento for informada, a data de emissão da carteira deverá ser 
maior do que a data de nascimento
Caso seja informada a carteira, deverá ser informada a sua data de emissão.
Caso não seja informada a carteira, não poderá ser informada a sua data de 
emissão.
Caso seja informada a carteira, deverá ser informada a UF que a emitiu.
Caso não seja informada a carteira, não poderá ser informada a UF que a emitiu.

Cartório de registro do nascto.
Registro de nascto.

Fator Rh do sangue
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Doador Alfa 1 Sim S-Sim / N-Não
CNH Alfa 12 Sim
Categoria CNH Alfa 3 Sim

Data 10 Sim
Data de emissão da CNH Data 10 Sim

Data 10 Sim

Raça Alfa 1 Sim 0-Indígena, 2-Branca, 4-Negra, 6-Amarela, 8-Parda

Deficiência física Alfa 1 Sim

Grau de invalidez Alfa 1 Sim

Estatura Inteiro 3 Sim Estatura em metros, sendo as duas últimas casas os centímetros
Peso Inteiro 5 Sim Peso em quilos, sendo as duas últimas casas as gramas
Situação eleitoral regularizada Alfa 1 Sim S-Sim / N-Não
Tipo do Endereço Alfa 1 Sim P-Pessoal / C-Correspondência / S-Serviço
Nome da rua Alfa 50 Sim
Complemento Alfa 50 Sim
Número Alfa 8 Sim
Bloco Alfa 6 Sim
Apartamento Alfa 8 Sim
Nome do bairro Alfa 50 Sim
Nome do distrito Alfa 50 Sim
Nome da cidade Alfa 50 Sim
CEP Alfa 8 Sim

Data de vencto. da CNH

Data da primeira habilitação 
da CNH

1-Motora, 2-Auditiva, 3-Visual, 4-Física, 5-Autismo, 6-Outra, 7-Mental, 
8-Múltipla, 9-Reabilitado
N - Não Inválido / T - Invalidez Total / P - Invalidez Parcial
Caso seja informada deficiência, o grau de invalidez deverá ser informado.
Caso o campo "Deficiência física" seja diferente de "vazio", o grau de invalidez 
deverá ser diferente de N (Não inválido).

Obs. 1: não é possível cadastrar a mesma pessoa (mesmo CPF) como candidatos diferentes para o mesmo concurso, cargo e área de conhecimento. 
Caso isto ocorra, irá gerar um erro na importação do arquivo.
Obs. 2: o sistema Betha FolhaRH, não permite pessoas físicas sem CPF. Se houver pessoas sem CPF no arquivo, este será considerado inválido e a 
importação cancelada.
Obs. 3: o sistema Betha FolhaRH, não permite duplicidade de CPF no cadastro de pessoas. Caso haja mais de um registro com o mesmo CPF no arquivo,
o sistema irá identificar como sendo a mesma pessoa, mantendo os dados do primeiro registro.
Obs. 4: caso já exista alguma pessoa na base do Betha FolhaRH, cadastrada com o mesmo CPF encontrado no arquivo, as informações do arquivo 
referentes a pessoa, serão desconsideradas e a pessoa existente na base será registrada como sendo o candidato 
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Campo Tipo Tamanho Permite nulo Observação

* Número do concurso Alfa 16 Não

* Código do cargo Inteiro 6 Não

* Código da avaliação Inteiro 5 Não

* Descrição da avaliação Alfa 40 Não

Média mínima para aprovação Inteiro 5 Não

Eliminatória Alfa 1 Não Indicar se esta avaliação é eliminatória (S-Sim / N-Não)

Peso Inteiro 5 Não

Data da avaliação Data 10 Não

Hora inicial Hora 8 Não
Hora final Hora 8 Não A hora final não pode ser menor que a hora inicial

Obs. 5: o campo PIS deste arquivo, permite nulo, porém se for informado, ele não permitirá duplicidade. Caso seja encontrado um PIS duplicado, não só no 
arquivo, mas também na base de dados, o arquivo será considerado inválido e a importação será cancelada

AvaliacoesCargos.txt - Layout do arquivo de importação das avaliações dos cargos do concurso

Indicar o mesmo valor informado no campo Número do concurso do arquivo 
Concurso.txt
Código do cargo para o qual será aplicada esta avaliação.
Deverá ser um dos códigos de cargo, informados no arquivo Cargos.txt
Caso a entidade que solicitou o concurso indique uma avaliação já existente no
Betha RH, o  código desta avaliação deverá ser informado neste campo, caso 
contrário, deverá  ser informado zero
Não poderá ser superior a 32767
Caso a entidade que solicitou o concurso indique uma avaliação já existente no 
Betha RH, preencher com espaço. Caso contrário, será obrigatório informar a 
descrição da avaliação, não podendo repetir a descrição para o mesmo concurso e
cargo
Média mínima necessária para a aprovação nesta avaliação. Informar um número 
inteiro, sendo que os dois últimos dígitos serão considerados as casas decimais

Peso da avaliação. Informar um número inteiro, sendo que os dois últimos dígitos 
serão considerados as casas decimais
A data de avaliação não pode ser menor que a data final das inscrições (informada
no arquivos Concurso.txt) ou ainda, menor que a data de prorrogação das 
inscrições, caso esta tenha sido informada (também no arquivo Concurso.txt)
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Campo Tipo Tamanho Permite nulo Observação

* Número do concurso Alfa 16 Não

* Código do cargo Inteiro 6 Não

* Código da avaliação Inteiro 5 Não

* Descrição da avaliação Alfa 40 Não

* Número da questão Inteiro 5 Não

Questão objetiva Alfa 1 Não S-Sim / N-Não

Resposta Alfa 1 Sim

Questão anulada Alfa 1 Não S-Sim / N-Não

Campo Tipo Tamanho Permite nulo Observação

* Número do concurso Alfa 16 Não

* Código do cargo Inteiro 6 Não

* Código do candidato Inteiro 6 Não

Gabaritos.txt - Layout do arquivo de importação dos gabaritos das avaliações dos cargos do concurso

Indicar o mesmo valor informado no campo Número do concurso do arquivo 
Concurso.txt
Código do cargo para o qual será aplicada esta avaliação a que este gabarito 
pertence.
Deverá ser um dos códigos de cargo, informados no arquivo AvaliacoesCargos.txt
Avaliação a qual este gabarito pertence.
Deverá ser um dos códigos de avaliação, informados no arquivo 
AvaliacoesCargos.txt
Não poderá ser superior a 32767
Avaliação a qual este gabarito pertence.
Deverá ser uma das descrições de avaliação, informadas no arquivo 
AvaliacoesCargos.txt
Deve ser um código sequencial a ser reiniciado toda vez que a chave Número do
Concurso, Código do Cargo, Código da avaliação, Descrição da avaliação, for 
alterada
Não poderá ser superior a 32767

Se o campo Questão objetiva for igual a S, informar espaço
Se o campo Questão objetiva for igual a N, terá de ser indicada a resposta correta
neste campo

RespostasCandidatos.txt - Layout do arquivo de importação das respostas dos candidatos para as avaliações dos cargos do concurso

Indicar o mesmo valor informado no campo Número do concurso do arquivo 
Concurso.txt
Código do cargo para o qual será aplicada esta avaliação a que esta resposta
pertence.
Deverá ser um dos códigos de cargo, informados no arquivo Gabaritos.txt
Candidato ao qual a resposta pertence.
Deverá ser um dos códigos do candidato, informados no arquivo  
Candidatos.txt
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* Código da avaliação Inteiro 5 Não

* Descrição da avaliação Alfa 40 Não

* Número da questão Inteiro 5 Não

Resposta Alfa 1 Sim

Nota Inteiro 4 Sim

Campo Tipo Tamanho Permite nulo Observação

* Número do concurso Alfa 16 Não

* Código do cargo Inteiro 6 Não

* Código da avaliação Inteiro 5 Não

* Descrição da avaliação Alfa 40 Não

Inteiro 7 Não

Inteiro 5 Não

Avaliação a qual esta resposta pertence.
Deverá ser um dos códigos de avaliação, informados no arquivo Gabaritos.txt
Não poderá ser superior a 32767
Avaliação a qual esta resposta pertence.
Deverá ser uma das descrições de avaliação, informadas no arquivo Gabaritos.txt
Número da questão no arquivo Gabaritos.txt. Deverá ser informado um dos números
de questão indicados no arquivo Gabaritos.txt
Informar sempre que a questão tiver sido identificada como objetiva no arquivo 
Gabaritos.txt
Informar sempre que a questão não tiver sido identificada como objetiva no arquivo
Gabaritos.txt. Os dois últimos dígitos serão considerados as casas decimais

LocaisAvaliacoes.txt - Layout do arquivo de importação dos locais onde serão feitas as avaliações dos cargos do concurso

Indicar o mesmo valor informado no campo Número do concurso do arquivo 
Concurso.txt
Código do cargo para o qual será aplicada a avaliação neste local de avaliação.
Deverá ser um dos códigos de cargo, informados no arquivo AvaliacoesCargos.txt
Código da avaliação a qual será aplicada neste local.
Deverá ser um dos códigos de avaliação, informados no arquivo 
AvaliacoesCargos.txt
Não poderá ser superior a 32767
Descrição da avaliação a qual será aplicada neste local.
Deverá ser uma das descrições de avaliação, informadas no arquivo 
AvaliacoesCargos.txt

* Código da pessoa jurídica
(empresa) na entidade
Onde será realizada
a avaliação

A entidade solicitante do concurso, deverá repassar para a empresa responsável 
pelo concurso, os códigos das pessoas jurídicas (empresas) que aplicarão as
avaliações e seus respectivos locais, conforme informados no sistema Betha RH.

* Código do local da
avaliação na entidade
Onde será realizada 
a avaliação

A entidade solicitante do concurso, deverá repassar para a empresa responsável 
pelo concurso, os códigos dos locais das avaliações de cada empresa onde serão
realizadas as avaliações e seus respectivos locais, conforme informados no
sistema Betha RH. Não poderá ser superior a 32767.
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Campo Tipo Tamanho Permite nulo Observação

Inteiro 5 Não

Alfa 30 Não

Campo Tipo Tamanho Permite nulo Observação

* Número do concurso Alfa 16 Não

* Código do cargo Inteiro 6 Não

* Código da avaliação Inteiro 5 Não

* Descrição da avaliação Alfa 40 Não

Inteiro 7 Não

Inteiro 5 Não

FuncoesFiscais.txt - Layout do arquivo de importação das funções dos fiscais dos locais onde serão feitas as avaliações dos cargos do
concurso

* Código da função do 
fiscal

Caso a entidade que solicitou o concurso indique uma função já existente no
Betha RH, o  código desta deverá ser informado neste campo, caso 
contrário, deverá  ser informado zero

* Descrição da função do 
fiscal

Caso a entidade que solicitou o concurso indique uma função já existente no 
Betha RH, preencher com espaço. Caso contrário, será obrigatório informar a 
descrição da função, não podendo repetir a descrição

FiscaisAvaliacoes.txt - Layout do arquivo de importação dos fiscais dos locais onde serão feitas as avaliações dos cargos do concurso

Indicar o mesmo valor informado no campo Número do concurso do arquivo 
Concurso.txt
Código do cargo para o qual será aplicada a avaliação cujo o fiscal será 
responsável.
Deverá ser um dos códigos de cargo, informados no arquivo LocaisAvaliacoes.txt
Código da avaliação a qual o fiscal será responsável.
Deverá ser um dos códigos de avaliação, informados no arquivo 
LocaisAvaliacoes.txt
Não poderá ser superior a 32767
Descrição da avaliação a qual o fiscal será responsável
Deverá ser uma das descrições de avaliação, informadas no arquivo 
LocaisAvaliacoes.txt

* Código da entidade
onde será realizada a
avaliação

A entidade solicitante do concurso, deverá repassar para a empresa responsável 
pelo concurso, os códigos das entidades onde serão realizadas as avaliações e 
seus respectivos locais, conforme informados no sistema Betha RH.
Deverá ser um dos códigos informados no arquivo LocaisAvaliacoes.txt

* Código do local na 
entidade onde será 
realizada a avaliação

A entidade solicitante do concurso, deverá repassar para a empresa responsável 
pelo concurso, os códigos das entidades onde serão realizadas as avaliações e 
seus respectivos locais, conforme informados no sistema Betha RH.
Não poderá ser superior a 32767.
Deverá ser um dos códigos informados no arquivo LocaisAvaliacoes.txt
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Código da função do fiscal Inteiro 5 Não

Descrição da função do fiscal Alfa 30 Não

Nome da pessoa Alfa 60 Não
DDD Inteiro 2 Sim
Telefone Inteiro 8 Sim
Fax Inteiro 8 Sim
DDD Celular Inteiro 2 Sim
Celular Inteiro 8 Sim

Alfa 60 Sim Deverá conter um e-mail válido, ou seja, que contenha um @

Data de nascimento Data 10 Sim
Sexo Alfa 1 Sim M-Masculino / F-Feminino
Estado civil Alfa 1 Sim 1-Solteiro, 2-Casado, 3-Divorciado, 4-Viúvo, 5-Desquitado, 6-União estável

Grau de instrução Inteiro 2 Sim

Nacionalidade Alfa 1 Sim

RG Alfa 20 Sim

Órgão emissor do RG Alfa 8 Sim

Data de emissão do RG Data 10 Sim

Caso a entidade que solicitou o concurso indique uma função já existente no
Betha RH, o  código desta deverá ser informado neste campo, caso 
contrário, deverá  ser informado zero
Caso a entidade que solicitou o concurso indique uma função já existente no 
Betha RH, preencher com espaço. Caso contrário, será obrigatório informar a 
descrição da função, não podendo repetir a descrição

Email

1 - Analfabeto, 2 - Até 4ª série incompleta do ensino fundamental, 3 - 4ª série 
completa do ensino fundamental, 4 - De 5ª à 8ª série incompleta do ensino 
fundamental, 5 - Ensino fundamental completo, 6 - Ensino médio incompleto, 
7 - Ensino médio completo, 8 - Ensino superior incompleto, 9 - Ensino superior 
completo, 10 - Especialista, 11 - MBA, 12 - Mestrado, 13 - Doutorado, 
14 - Pós-Doutorado
A - Brasileiro, B - Naturalizado, C - Argentino, D - Boliviano, E - Chileno,
F - Paraguaio, G -Uruguaio, H -Alemão, I - Belga, J - Britânico, K-Canadense, 
L - Espanhol, M - Norte Americano, N - Francês, O - Suíço, P - Italiano, 
Q - Japonês, R - Chinês, S - Coreano, T - Português, U - Outros latino americanos,
V - Outros asiáticos, W-Outros

Caso seja informado o RG, deverá ser informado o órgão que o emitiu.
Caso não seja informado o RG, não poderá ser informado o órgão que o emitiu
Se a data de nascimento for informada, a data de emissão do RG deverá ser maior
do que a data de nascimento
Caso seja informado o RG, deverá ser informado a data de emissão.
Caso não seja informado o RG, não poderá ser informada a data de emissão.
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UF que emitiu o RG Alfa 2 Sim

PIS Alfa 11 Sim

Data de cadastro no PIS Data 10 Sim

CPF Alfa 11 Não
Carteira profissional Alfa 10 Sim

Serie da carteira profissional Alfa 5 Sim

Data de emissão da carteira Data 10 Sim

UF que emitiu a carteira Alfa 2 Sim

Nome do pai Alfa 50 Sim
Nome da mãe Alfa 50 Sim Alguns tribunais de contas estaduais, consideram esta informação como obrigatória
Profissão do pai Alfa 30 Sim
Profissão da mãe Alfa 30 Sim

Alfa 60 Sim
Alfa 25 Sim

Zona eleitoral Alfa 3 Sim
Seção eleitoral Alfa 4 Sim
Título de eleitor Alfa 16 Sim
Número de reservista Alfa 15 Sim
Grupo sanguíneo Alfa 2 Sim Informar (A, B, AB, O)

Alfa 1 Sim Informar (+, -)
Doador Alfa 1 Sim S-Sim / N-Não
CNH Alfa 12 Sim
Categoria CNH Alfa 3 Sim

Data 10 Sim
Data de emissão da CNH Data 10 Sim

Informar a sigla da UF
Caso seja informado o RG, deverá ser informado a UF que o emitiu.
Caso não seja informado o RG, não poderá ser informado a UF que o emitiu

Só pode ser informada se for informado o PIS.
Se a data de nascimento for informada, a data de emissão do RG deverá ser maior
do que a data de nascimento

Caso seja informada a carteira, deverá ser informada a sua série.
Caso não seja informada a carteira, não poderá ser informada a sua série.
Se a data de nascimento for informada, a data de emissão da carteira deverá ser 
maior do que a data de nascimento
Caso seja informada a carteira, deverá ser informada a sua data de emissão.
Caso não seja informada a carteira, não poderá ser informada a sua data de 
emissão.
Caso seja informada a carteira, deverá ser informada a UF que a emitiu.
Caso não seja informada a carteira, não poderá ser informada a UF que a emitiu.

Cartório de registro do nascto.
Registro de nascto.

Fator Rh do sangue

Data de vencto. da CNH
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Data 10 Sim

Raça Alfa 1 Sim 0-Indígena, 2-Branca, 4-Negra, 6-Amarela, 8-Parda

Deficiência física Alfa 1 Sim

Grau de invalidez Alfa 1 Sim

Estatura Inteiro 3 Sim Estatura em metros, sendo as duas últimas casas os centímetros
Peso Inteiro 5 Sim Peso em quilos, sendo as duas últimas casas as gramas
Situação eleitoral regularizada Alfa 1 Sim S-Sim / N-Não
Tipo do Endereço Alfa 1 Sim P-Pessoal / C-Correspondência / S-Serviço
Nome da rua Alfa 50 Sim
Complemento Alfa 50 Sim
Número Alfa 8 Sim
Bloco Alfa 6 Sim
Apartamento Alfa 8 Sim
Nome do bairro Alfa 50 Sim
Nome do distrito Alfa 50 Sim
Nome da cidade Alfa 50 Sim
CEP Alfa 8 Sim

Obs. 5: o sistema não permite que uma mesma pessoa (mesmo CPF) seja fiscal e candidata no mesmo concurso

Data da primeira habilitação 
da CNH

1-Motora, 2-Auditiva, 3-Visual, 4-Física, 5-Autismo, 6-Outra, 7-Mental, 
8-Múltipla, 9-Reabilitado
N - Não Inválido / T - Invalidez Total / P - Invalidez Parcial
Caso seja informada deficiência, o grau de invalidez deverá ser informado.
Caso o campo "Deficiência física" seja diferente de "vazio", o grau de invalidez 
deverá ser diferente de N (Não inválido).

Obs. 1: o sistema Betha FolhaRH, não permite pessoas físicas sem CPF. Se houver pessoas sem CPF no arquivo, este será considerado inválido e a 
importação cancelada.
Obs. 2: o sistema Betha FolhaRH, não permite duplicidade de CPF no cadastro de pessoas. Caso haja mais de um registro com o mesmo CPF no arquivo,
o sistema irá identificar como sendo a mesma pessoa, mantendo os dados do primeiro registro.
Obs. 3: caso já exista alguma pessoa na base do Betha FolhaRH, cadastrada com o mesmo CPF encontrado no arquivo, as informações do arquivo 
referentes a pessoa serão desconsideradas e a pessoa existente na base será registrada como sendo o fiscal 
Obs. 4: o campo PIS deste arquivo, permite nulo, porém se for informado, ele não permitirá duplicidade. Caso seja encontrado um PIS duplicado, não só no 
arquivo, mas também na base de dados, o arquivo será considerado inválido e a importação será cancelada
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