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Conteúdo
Dia 07 - Introdução ao Docassemble - Entrevistas
● Marcação de documentos impressos (especificação de 

requisitos)
● Marcadores de template
● Variáveis em template
● Estruturas lógicas em template
● Exercício Prático: Desenvolvendo seu template
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Marcação de documentos

Marcação de documentos

1. Documento em .docx (documento padrão do Word). 

 

2. Realce em amarelo todos os campos editáveis, ou seja, aqueles que 
contém informações que variam de acordo com a resposta do usuário.  
(ex.: qualificação das partes, datas, valores, prazos, nomes de 
documentos, endereços, etc.).  



Marcação de documentos

3. Se já houver respostas frequentes em um campo editável, coloque-as em 
um comentário ao lado. Assim, quem for programar o documento fará 
uma variável do tipo lista para agilizar o preenchimento do questionário.

Exemplo:

 



Marcação de documentos

4. Se existir algum trecho do texto ou mesmo um parágrafo inteiro, que só 
puder aparecer sob certas condições, marque em vermelho o trecho e 
descreva as condições nos comentários.  

5. É importante informar o padrão de formatação como: fonte, tamanho da 
fonte, espaçamento, numeração de parágrafos, recuo, cabeçalho, rodapé, 
etc.

 





Criando Templates
Métodos de criação de documentos

● Método 1: gerando documentos do zero usando o Markdown.
       Conforme mostrado na Aula XX

 



Criando Templates
● Método 2: gerando documentos a partir de modelos DOCX

O segundo método de montagem de documentos é preparar um modelo de documento no formato DOCX e usar a linguagem de 
modelo Jinja2 para conectar variáveis   da sua entrevista.

Por exemplo, suponha que você escreva isso no arquivo de modelo DOCX :

O conteúdo do documento ficaria assim:

No modelo DOCX , você pode gerar saída em PDF ou DOCX.

 

https://docassemble.org/docs/documents.html#docx%20template%20file
http://jinja.pocoo.org/docs/2.9/
https://docassemble.org/docs/documents.html#docx%20template%20file
https://docassemble.org/docs/documents.html#docx%20template%20file


Criando Templates
Variáveis básicas:

Antes de carregar documentos do Microsoft Word (ou .docx) no Documate, você precisa formatar os 

campos para que o sistema possa lê-los.  

Inserir nomes de variáveis   simples usando colchetes duplos
No documento do Word, coloque o nome da variável entre colchetes duplos, com um espaço entre os 

colchetes e o nome da variável, assim:

{{ VariableNameHere }} 

Exemplo:
Caro {{ FirstName}}, 

Este é o seu documento com data de {{ DateVariable}}. 

Atenciosamente, {{ LawyerNameVariable}}

 



Criando Templates
Frases condicionais
Você pode fazer com que a aparência de certas palavras ou frases dependa da resposta do usuário a 

uma pergunta da entrevista. A sintaxe padrão é:

{% if VariableName %} texto condicional aqui. {% endif %}

Como funciona com diferentes tipos de perguntas? 

● Sim / Não 

Para condições dependentes de uma pergunta do tipo Sim/Não, use:

{% if VariableName%} texto condicional aqui. {% endif %}
Quando a condição depende da resposta "Não”, use:

{% if not VariableName %} texto condicional aqui. {% endif %}

 



Criando Templates

● Múltipla escolha
Para condições dependentes de uma pergunta de múltipla escolha, use:

{% if VariableName == 'multiplechoiceanswer'%} texto condicional aqui. {% endif %}
Você também pode usar !=para "não é", assim:

{% if VariableName != 'multiplechoiceanswer'%} texto condicional aqui. {% endif %}

Exemplo:
Olá. {% if maritalstatus== ' married'%} Você é casado. {% elif maritalstatus== ' divorced'%} Você é 

divorciado. {% endif%}.

 



Criando Templates

● Caixa de seleção 

As condições dependentes de uma pergunta da caixa de seleção são usadas:

{% if VariableName [' checkboxanswer'] %} texto condicional aqui. {% endif %}
Você usará "not" para cobrir situações em que nenhuma dessas condições se aplica, assim:

{% if not VariableName [' Choice 1'] e not VariableName [' Choice 2']%} Texto condicional aqui. {% endif 
%}

 



Criando Templates
Cálculos Numéricos
Deseja calcular o valor numérico para um campo com base em variáveis   anteriores? Você pode fazer 

isso digitando sua equação matemática no formato abaixo. Lembre-se de definir suas variáveis   como 

perguntas de número inteiro ou número em sua entrevista. 

Use qualquer combinação de + - *e /para criar cálculos em seus documentos.

Adição
Este campo exibirá o valor da variável1 mais a variável2:

{{( variable1+ variable2) | float}}

 



Criando Templates
Formatação de palavras

Upper Case/Fully Capitalized (ex. APPLE)

{{ variablename|upper }}

Title Case (ex. Apple and Pear)

{{ title_case(variablename) }}

Capitalize First (ex. Apple and pear)

{{ capitalize(variablename) }}

Plural or Singular depending on number of items (ex. 1 apple; 3 apples)

{{ quantity_noun(variablename, "apple") }}

 



TAREFA

Jinja: https://cryptic-cliffs-32040.herokuapp.com/

https://cryptic-cliffs-32040.herokuapp.com/


Criando Templates
Exercício prático

Criar o template de uma das peças do DAJ, que já tenha sido automatizada 
por você no playground.
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