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início

destina-se aos utilizadores da 

plataforma assis.partners e 

aplicação móvel  ruUman 

assis business partners lda

entidade responsávelparticipantes



sabia que... registar o seu ponto diariamente

salvaguarda o seu direito em 

caso de sinistro de acidente 

de trabalho 

cumpre a sua obrigação  como 

trabalhador conforme é 

previsto na lei do trabalho

salvaguarda o seu direito de 

presença 

acumula pontos em 

todos os registos nas 

plataformas ruUman e 

assis.partners

OBRIGAÇÃO LEGAL SALVAGUARDA SEUS INTERESSES GANHA PONTOSACIDENTE DE TRABALHO



descarregue a nossa aplicação ruUman
...e começe o jogo



acumule e ganhe 
em todas as operações e registos nas nossas plataformas

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

registe o ponto diário 

registe as horas extras ou bolsa de horas

registe as suas presenças

registe as suas ausências

consulte e descarregue o seu recibo 

registe as suas deslocações

registe as suas férias

submeta as cópias de documentos

atualize a foto no perfil

atualize os dados pessoais e fiscais

registe as suas formações

5 PTS

10 PTS

50 PTS

5 PTS

50 PTS

50 PTS+

registo mensal 
concluído

10 PTS

10 PTS

10 PTS

50 PTS

250 PTS

100 PTS



PONTO

AUSÊNC  

Ponto

Formações

Registos 

ausências e 

presenças

os pontos Jamboos são organizados nas super categorias

categorias 



categorias 

ponto diário

horas extras

férias

outras ausências

serviço de 

disponibilidade

formações

bolsa de horas

deslocações

os pontos Jamboos são agrupados nas super categorias



COOL 0 - 500 PTS

HOT 501 - 3000 PTS

SPYCE 3001 - 18000 PTS

BURN 18001 + PTS

conquiste distintivos ao acumular pontos jamboos

distintivos 



0 PTS 500 PTS 1000 PTS

muito bem! os 

registos de 

ponto estão em 

dia

associa os melhores distintivos
associa os melhores distintivos as suas super categorias 

18000 PTS

excecional! É o 

master dos 

registos  

fabuloso! 

atingiu as 

formações 

anuais 

obrigatórias



o que eu ganho?

      é           sur      pre       

                                                    sa



F A Q s

Não sou trabalhador de clientes da assis 

business partners. Posso participar do  j a 

m b o o ?

Asdrubal, 23

estudante

•

resposta partners RH:

Desculpe Asdrubal, o                            é 

destinado unicamente aos clientes e 

parceiros da assis^.

Ganho e acumulo pontos apenas por 

registar férias e consultar meu recibo de 

vencimento?

Dorvalina, 42

farmacêutica 

Onde posso consultar meu saldo de 

pontos?

Jacinto, 35

comercial

•

resposta partners RH:

É isso mesmo Dorvalina, todas as 

operações que efetuar nas nossas 

plataformas acumula os pontos.

•

resposta partners RH:

Jacinto, deverá aceder o site 

assis.partners e visualizar o saldo no  

separador                            .



dúvidas?

fernanda limaraquel carreiro

hr@assis.partners

apresentamos as partners dos recursos humanos

contacte-nos

íris azevedo



    
agradece a colaboração 

o                         ajuda os partners da assis^ a poupar tempo com trabalho de menor valor e ter
 

+ tempo aos nossos clientes 
para continuarmos à frente e a impulsionar os nossos parceiros

    
a


