
 
 

 
 

REGULAMENTO 

HACKATHON INOVA MANAUS 

  

1. OBJETIVO 

1.1 O Hackathon Inova Manaus promovido pela Secretaria Municipal do Trabalho, 

Empreendedorismo e Inovação – SEMTEPI em parceria com a Associação para 

Promoção da Excelência do Software Brasileiro – SOFTEX, tem o objetivo de 

desenvolver soluções tecnológicas para os desafios apresentados pela Prefeitura 

Municipal de Manaus, abrangendo as áreas de educação e/ou mobilidade urbana e/ou 

saúde. 

Este documento possui informações básicas e regras gerais sobre o funcionamento da 

maratona. Todas as regras e disposições se aplicarão durante o período de realização do 

Hackathon Inova Manaus, entre os dias 17 e 19 de maio de 2019, a ser realizado no 

Amazonas Shopping.  

 

2. DAS INSCRIÇÕES 

2.1 Podem efetuar a inscrição para o Hackathon Inova Manaus pessoas físicas e com 

idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos. 

2.2 Não poderão se inscrever no Hackathon Inova Manaus funcionários efetivos, 

comissionados, estagiários ou terceirizados da Prefeitura de Manaus, incluindo 

funcionários de empresas públicas e privadas da esfera municipal. 

2.3 As inscrições se darão no período de 18h00 do dia 16 de abril até as 23h59 do dia 10 

de maio de 2019 (horário oficial de Manaus), por meio do preenchimento de todos os 

campos tidos como obrigatórios no formulário eletrônico de inscrição, disponibilizado no 

link "inscrições", no endereço http://semtepi.manaus.am.gov.br. 

2.4 Os participantes competirão em equipes, devendo sempre ser observado os temas 

desta edição.  

2.5 Os candidatos deverão possuir ao menos, 01 (um) dos seguintes perfis elencados 

abaixo:  

a) Desenvolvedores: Profissionais com formação ou experiência em programação, 

desenvolvimento de software, makers ou afins. Para esse perfil são disponibilizadas 40 

(quarenta) vagas. 

b) Especialistas ou Empreendedores: Profissionais ou empreendedores com afinidade ou 

experiência nas áreas de educação, mobilidade urbana ou saúde. Para esse perfil são 

disponibilizadas 10 (dez) vagas. 



 
 

 
 

2.6 O preenchimento e envio do formulário eletrônico de inscrição não garante a 

participação do inscrito no Hackathon Inova Manaus. Caberá à comissão organizadora o 

deferimento das inscrições efetivamente habilitadas a participar desta seleção. 

2.7   Os participantes se inscreverão individualmente. No ato da inscrição, além dos dados 

solicitados, será exigido um currículo resumido do candidato. No caso de grupos prontos 

estes poderão apontar o nome do grupo no ato da inscrição.  

 

3. DA SELEÇÃO DAS INSCRIÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO 

3.1 Serão habilitados para participar do Hackathon Inova Manaus, os candidatos 

selecionados por ordem de inscrição, até o preenchimento de 50 (cinquenta) vagas. Serão 

admitidas inscrições que, após preencherem o formulário, aceitarem de forma online este 

regulamento.  

3.2 A divulgação das inscrições deferidas acontecerá no site do Hackathon Inova Manaus 

(http://semtepi.manaus.am.gov.br) no dia 13 de maio de 2019. 

3.3 A participação no Hackathon Inova Manaus é voluntária, gratuita, nominativa e 

intransferível. 

3.4 O número de vagas para o Evento é limitado e os critérios para a seleção serão 

experiência em sua área de atuação, conhecimento sobre os temas do Hackathon e 

participação em projetos/eventos similares. Os critérios serão julgados com base no 

preenchimento do formulário de inscrição e informações anexas. O preenchimento e 

distribuição das vagas é de inteira responsabilidade da SOFTEX, seguindo a ordem de 

inscrição e o perfil do candidato. 

3.4.1 A SOFTEX poderá solicitar do candidato informações comprobatórias adicionais. 

No caso de não obter as comprovações em até 24 (vinte e quatro) horas, o candidato estará 

automaticamente desclassificado.    

3.5 Preenchidas todas as vagas, será criada uma lista de espera em ordem de 

classificação, para casos de eventuais desistências. Pessoas na lista serão notificadas (por 

e-mail) imediatamente sempre que surgirem novas vagas e terão um prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas para confirmar sua participação. Caso não haja confirmação neste prazo, a 

vaga será oferecida ao próximo candidato classificado da lista de espera. 

3.6     Serão formados ao menos 10 (dez) times, compostos por, no mínimo 03 e no 

máximo  05 (cinco) integrantes.  

3.7 No que se refere à formação dos times, poderão ser previamente formados pelos 

próprios participantes ou poderão ser formados no próprio evento, sendo de livre escolha 

a inclusão de participantes sem equipe alguma na composição dos times incompletos ou 

formação de novos, respeitando os critérios do item 3.6.  Caso contrário, a própria 

comissão organizadora decidirá os integrantes que formarão os times. 

http://semtepi.manaus.am/


 
 

 
 

3.8 Os times participantes do Hackathon Inova Manaus poderão desenvolver projetos de 

software ou ioTs, entre outros que possam beneficiar diretamente a população, desde que 

diretamente ligados a solução de problema(s) proposto(s) pela organização do evento. 

3.9 A inscrição será gratuita e os selecionados deverão ter disponibilidade para 

permanecer por 48 (quarenta e oito) horas ininterruptas na maratona, ou seja, de 18:00 do 

dia 17/05/2019 até as 18h do dia 19/05/2019. 

3.9.1 É indispensável a presença dos participante no evento, não sendo admitida qualquer 

forma remota de participação. 

3.10 Caberá ao participante levar consigo o próprio notebook e qualquer outro 

equipamento lícito de sua propriedade que queira utilizar durante todo o evento.  

3.11 O participante deverá estar devidamente identificado com o kit (camisa e crachá), 

devendo manter visível o crachá oferecido no ato do credenciamento durante todo o 

período e em todos os espaços em que será realizado o evento. 

3.12 Os participantes deverão arcar com as despesas de locomoção e hospedagem 

necessárias à participação no evento. 

3.13 Quanto à comunicação, em todas as etapas do Hackathon Inova Manaus, a comissão 

organizadora se comunicará com os participantes inscritos por meios eletrônicos, como 

e-mail e pelo endereço http://semtepi.manaus.am.gov.br. Os participantes inscritos são 

responsáveis por acompanharem a programação, os resultados e eventuais alterações do 

evento. 

 

4. PROGRAMAÇÃO PREVISTA  

4.1 O Hackathon Inova Manaus terá duração de 48 (quarenta e oito) horas 

ininterruptas, começando às 19h do dia 17 de maio de 2019 e tendo resultados anunciados 

até às 18h do dia 19 de maio de 2019.  

4.2 A maratona será realizada no Amazonas Shopping. 

4.3 A programação será divulgada pela Secretaria Municipal do Trabalho, 

Empreendedorismo e Inovação - SEMTEPI através do site 

http://semtepi.manaus.am.gov.br.  

4.4 Durante toda a maratona, os participantes terão mentorias com especialistas e 

técnicos que os auxiliarão no processo de prototipação, conforme sua especialidade. Não 

será designada uma mentoria para grupos individuais e os(as) mentores(as) terão livre 

arbítrio para dedicar o tempo que julgarem necessário para cada grupo, conforme estágio 

de desenvolvimento do protótipo e sua especialidade. 

 



 
 

 
 

4.5 Haverá uma chamada das equipes a cada 6 horas para verificar o avanço de cada 

projeto, excetuando as madrugadas. Caso algum participante decida sair do local da 

maratona, deverá sempre informar à equipe organizadora, sendo obrigatória a 

permanência de no mínimo 3 (três) participantes de cada equipe. Em caso de 

descumprimento, a equipe será penalizada com a perda de 0,5 ponto na nota final. A 

exceção é nos períodos de 23:00 as 08:15.  

4.5.1 Caso alguma equipe identifique o descumprimento à esta regra deverá, 

imediatamente, apresentar impugnação por escrito à comissão organizadora. 

4.6 Ao final da maratona, os grupos deverão preparar um produto em estágio mínimo 

de protótipo não funcional. O projeto será avaliado em duas camadas. Técnica e 

desejabilidade 

1. Avaliação técnica: A primeira é composta por mentores técnicos especialistas em 

programação presentes no evento. Um consenso de que a equipe não cumpre o que 

promete na própria descrição do produto veta a participação da equipe na análise final.  

Avaliação de desejabilidade: cada equipe deve prover uma apresentação em formato pitch 

de até 5 minutos sobre seu protótipo mais 05 minutos de perguntas dos jurados, que será 

avaliada por uma banca de especialistas, a serem escolhidos pela SEMTEPI e SOFTEX. 

A ordem de apresentação dos projetos será definida por sorteio minutos antes do início 

das apresentações, o grupo que for chamado e não tiver um representante disponível será 

considerado desclassificado. 

4.7 Fica facultado aos participantes o acesso ao formulário de pontuação mediante 

solicitação, imediatamente após a divulgação dos resultados, não cabendo qualquer 

impugnação posterior. 

 

5. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

5.1 No dia 19 de maio de 2019 (domingo), no horário que constar na programação do 

evento, os avaliadores convidados pela comissão organizadora farão a análise/avaliação 

das soluções tecnológicas que foram desenvolvidas pelas equipes. A composição da 

Comissão Julgadora será divulgada na abertura do evento. 

5.2 Para referida análise, serão utilizados os seguintes critérios: 

CRITÉRIO TÉCNICO 

1. DE UMA FORMA GERAL O GRUPO ENTREGA O QUE PROMETE? (PERGUNTA 

ELIMINATÓRIA: SE A MÉDIA FOR IGUAL A ZERO, O GRUPO ESTÁ 

ELIMINADO) (0 OU 5 PONTOS) 

2. (QUALIDADE DO CÓDIGO) QUÃO LEGÍVEL ESTÁ O CÓDIGO? (1 A 5 

PONTOS) 

3. (DIFICULDADE) QUANTO DE ESFORÇO TIVERÃO DE APLICAR PARA 

DESENVOLVER A SOLUÇÃO? (1 A 5 PONTOS) 



 
 

 
 

4. (LICENÇA DECLARADA) QUAL A LICENÇA? (1 A 5 PONTOS) 

5. FACILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO  (1 A 5 PONTOS) 

6. INTEROPERABILIDADE (1 A 5 PONTOS) 

 

CRITÉRIO DE DESEJABILIDADE 

1. (CAPACIDADE DE COMPREENDEDER E EXPLICAR O PROBLEMA) FOI 

EXPLICADO DE FORMA EXPLÍCITA E CLARA O PROBLEMA? (1 A 5 PONTOS) 

2. (ABRANGÊNCIA DA ABORDAGEM DA SOLUÇÃO) QUAL A ABRANGÊNCIA 

DESSE PROBLEMA? (1 A 5 PONTOS) 

3. (SOLUÇÃO A PROBLEMA) A SOLUÇÃO RESOLVE O PROBLEMA? (1 A 5 

PONTOS) 

4. (INOVADOR) QUAL O GRAU DE INOVAÇÃO DESTE PRODUTO? (1 A 5 

PONTOS) 

5. (PRODUTO ATRELADO A REALIDADE DO CLIENTE) O JEITO QUE ELES 

PROPUSERAM, O PRODUTO É CARO? (1 A 5 PONTOS) 

6. (PRODUTO PLAUSÍVEL DE SER IMPLANTADO NO CURTO PRAZO) DO JEITO 

QUE EU VI A APRESENTAÇÃO, É POSSÍVEL E FÁCIL IMPLEMENTAR ESSE 

PRODUTO? (1 A 5 PONTOS) 

 

5.3  As propostas serão submetidas a uma avaliação popular, sendo a solução mais 

votada premiada com 5% de bônus extra na nota média.  

5.4 Após a avaliação, serão consideradas vencedoras as 03 (três) equipes melhor 

avaliadas pela banca julgadora. Em caso de empate, será observada a sequência do item 

anterior para fins de desempate. Permanecendo o empate, a mentoria decidirá. 

5.5 Como padrão de ética e de forma a garantir a imparcialidade, os integrantes que 

farão parte da banca julgadora comprometem-se a informar à comissão organizadora 

qualquer conflito de interesse na avaliação da solução desenvolvida, assim que for 

identificado. 

 

6. CONFIDENCIALIDADE 

6.1 A Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação - SEMTEPI 

se compromete a manter o sigilo de qualquer informação recebida proveniente de 

participação no Hackathon Inova Manaus. 

6.2 Os bancos de dados das inscrições poderão ser utilizados pela Secretaria 

Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação - SEMTEPI para fins lícitos, da 

forma que melhor lhe convier, inclusive para informar participantes a respeito de outros 

eventos e agendas diversas.   

6.3 Os participantes autorizam a divulgação de nomes, descrição e mini biografia, 

para fins de premiação.  



 
 

 
 

6.4 Os participantes autorizam o uso de imagens e vídeos coletados durante a 

maratona, para fins lícitos por parte da Prefeitura, da SOFTEX e dos parceiros 

institucionais e oficiais. 

 

7. EQUIPAMENTOS E INFRAESTRTUTURA À DISPOSIÇÃO 

7.1 Participantes devem dispor ao menos de um laptop com modem wi-fi, sendo este 

um material individual. 

7.2 A comissão organizadora determinará oportunamente a melhor forma de 

individualizar cada equipamento correspondente ao respectivo participante. Quaisquer 

normas de segurança ou de identificação de equipamentos deverão ser estritamente 

seguidas pelos participantes. 

7.3 A SOFTEX proverá ao menos: (a) internet dedicada à maratona; (b) pontos de 

energia.  

7.4 O local terá à disposição dos participantes espaços para descanso e 

descompressão, bancadas de trabalho, cadeiras, alimentação e bebidas. 

 

8. REGRAS DE CONDUTA 

8.1. Queremos transformar o local em um ambiente criativo, divertido, colaborativo e 

inovador. Assim, é importante que participantes comuniquem quaisquer incidentes e 

incômodos ocorridos durante a maratona.  

8.2. Incidentes e transgressões considerados passíveis de atenção deverão ser 

resolvidos com parcimônia e de forma soberana pela equipe de organização, inclusive, 

condicionando à exclusão do indivíduo ou das equipes, da maratona.  

 

9.  PROPRIEDADE INTELECTUAL 

9.1 As soluções criadas devem ser inéditas e a responsabilidade legal será dos times, 

assim como direitos e deveres da propriedade intelectual, inclusive eventual registro para 

a proteção dos seus direitos em órgãos competentes, resguardada a prioridade da 

Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação – SEMTEPI na 

aquisição e/ou licença da solução. 

9.2. A SEMTEPI tem o prazo de 09 meses para manifestar a intenção na aquisição e 

ou licença. As equipes poderão negociar o produto livremente, resguardados os direitos 

da SEMTEPI. Após esse prazo as equipes são livres para negociarem a continuação da 

construção do protótipo com empresas, investidores e afins.  



 
 

 
 

9.3. Caso a equipe opte por negociar a continuação prevista no item acima, a Secretaria 

Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação – SEMTEPI não se 

responsabilizará e nem será solidária a qualquer transação inocorrente, bem como seus 

custos e riscos.  

 

10. DIREITOS DE TERCEIROS 

10.1 Os participantes deverão respeitar direitos de terceiros, em especial direitos 

autorais e direitos de propriedade intelectual. A recomendação é a utilização de licenças 

livres na construção de seus protótipos (common rights).  

10.2 Eventuais transgressões serão de responsabilidade exclusiva do participante ou 

das equipes que copiarem, de forma ilegítima, soluções protegidas por propriedade 

intelectual.  

10.3 A Secretaria Municipal do Trabalho Empreendedorismo e Inovação – SEMTEPI 

se reserva ao direito de regresso e/ou, quando aplicável a casos concretos de qualquer 

descumprimento praticado pelos participantes, de denunciação à lei ou outra forma de 

intervenção. 

10.4 Ao se inscrever, os participantes concordam que qualquer funcionalidade dos 

respectivos projetos, bem como os próprios projetos desenvolvidos durante a participação 

no Hackathon Inova Manaus não ofendam, transgridam ou violem quaisquer direitos de 

terceiros, especialmente direitos de propriedade autoral, intelectual, nem tampouco são 

de qualquer forma ilegais ou ilícitos. 

 

11. RESPONSABILIDADE LIMITADA 

11.1. A responsabilidade dos parceiros é limitada à maratona nas formas elucidadas 

neste regulamento.   

  

12. DA PREMIAÇÃO 

12.1 As notas finais serão compostas da média das notas atribuídas pelos jurados, 

pontuação extra pela avaliação popular. 

12.2 No dia 19 de maio 2019 (domingo), de acordo com a programação, será realizada 

a cerimônia de premiação. No mínimo, 04 (quatro) participantes de cada equipe deverão 

estar presente na cerimônia.  

12.3 Todos os prêmios oferecidos aos integrantes da equipe vencedora são pessoais e 

intransferíveis.  



 
 

 
 

12.4 Ao final do Hackathon Inova Manaus, os três primeiros colocados receberão as 

seguintes premiações: 

1º LUGAR: 

a) Visita técnica a centro de inovação tecnológica reconhecido internacionalmente, 

incluindo passagens aéreas classe econômica, hospedagem em hotel econômico e 

alimentação para 03 (três) dias; 

b)  06 (seis) meses de serviços de coworking local, contemplando 80 (oitenta) horas 

mensais de serviços; 

c) 120 (cento e vinte) horas de consultoria a serem distribuídas nas áreas de tecnologia, 

inovação e gestão de negócios com consultores locais que detenham notório saber, a 

serem solicitadas pelo grupo de acordo com agenda a ser disponibilizada pela SOFTEX 

e seus parceiros. 

 

2º LUGAR: 

a) Visita técnica a centro de inovação tecnológica reconhecido nacionalmente, incluindo 

passagens aéreas classe econômica, hospedagem em hotel econômico e alimentação para 

03 (três) dias; 

b) 06 (seis) meses de serviços de coworking local, contemplando 80 (oitenta) horas 

mensais de serviços; 

c) 120 (cento e vinte) horas de consultoria a serem distribuídas nas áreas de tecnologia, 

inovação e gestão de negócios com consultores locais que detenham notório saber, a 

serem solicitadas pelo grupo de acordo com agenda a ser disponibilizada pela SOFTEX 

e seus parceiros.. 

 

3º LUGAR: 

a) 06 (seis) meses de serviços de coworking local, contemplando 80 (oitenta) horas 

mensais de serviços; 

b) 120 (cento e vinte) horas de consultoria a serem distribuídas nas áreas de tecnologia, 

inovação e gestão de negócios com consultores locais que detenham notório saber, a 

serem solicitadas pelo grupo de acordo com agenda a ser disponibilizada pela SOFTEX 

e seus parceiros. 

 

10.4 A Secretaria Municipal do Trabalho Empreendedorismo e Inovação – SEMTEPI não 

se responsabiliza pela emissão de documentos necessários ao deslocamento dos 

participantes premiados. 

 

 



 
 

 
 

13. DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1 Quaisquer dúvidas, divergências ou situações não previstas neste regulamento 

serão julgadas e decididas de forma soberana e irrecorrível pela organização da maratona. 

13.2 A participação no Hackathon Inova Manaus, através da efetivação da inscrição, 

bem como o posterior aceite online, implicam no conhecimento e total aceitação deste 

regulamento. 

13.3 Os participantes declaram, ainda, que qualquer funcionalidade dos respectivos 

projetos, bem como os próprios projetos desenvolvidos para a participação no Hackathon 

Inova Manaus não ofendem ou transgridem quaisquer direitos de terceiros, especialmente 

direitos de propriedade intelectual; não são ofensivos, injuriosos, difamadores; nem são 

de qualquer forma ilegais ou ilícitos. 

13.4 Os participantes concordam em indenizar e ressarcir a Secretaria Municipal do 

Trabalho, Empreendedorismo e Inovação - SEMTEPI caso este venha a ser questionado 

judicialmente por quaisquer das hipóteses previstas acima. 

13.5 Caso a Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação - 

SEMTEPI, de acordo com os critérios estabelecidos única e exclusivamente por ela 

mesma, concluir que qualquer participante obteve qualquer vantagem indevida mediante 

a utilização de meios fraudulentos e/ou quaisquer outros mecanismos considerados 

inadequados pela organização, este(a) participante, bem como seu grupo, será 

imediatamente desclassificado(a).  

13.6 Quaisquer disputas, controvérsias ou reclamações que surgirem entre os 

participantes e a Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação - 

SEMTEPI, relacionadas aos termos deste regulamento deverão ser, exclusivamente, 

dirimidas perante o Foro da Comarca de Manaus, com exclusão de qualquer outro por 

mais privilegiado que seja. 

13.7 As datas que se referem ao período de inscrições e de divulgação dos participantes 

cujas inscrições forem deferidas poderão ser prorrogadas, a critério da comissão 

organizadora. Nessa hipótese, será dada publicidade das alterações feitas, por meio do 

endereço http://semtepi.manaus.am.gov.br.  

13.8 Ao se inscreverem no Hackathon Inova Manaus, os participantes concordam com o 

inteiro teor do regulamento, autorizando a Prefeitura de Manaus – a utilizar, editar, 

publicar, reproduzir e divulgar, por meio de jornais, revistas, televisão, cinema, rádio e 

internet, vhs e cd-rom, ou em qualquer outro meio de comunicação, sem ônus e sem 

autorização prévia ou adicional, os seus nomes, vozes, imagens, projetos, ou empresas, 

tanto no âmbito nacional quanto internacional, durante período indeterminado  

13.9 A Prefeitura de Manaus não se responsabiliza pelo uso de base de dados públicos 

e/ou privados pelos participantes do Hackathon Inova Manaus. 



 
 

 
 

13.10 Suspeitas de conduta antiética, do não cumprimento das normas internas dos 

espaços em que ocorrerá este evento, além do desrespeito ao presente regulamento, serão 

analisadas e julgadas pela comissão organizadora, podendo ainda resultar na 

desclassificação do respectivo participante.  

13.11 Não serão aceitas soluções tecnológicas copiadas ou reproduzidas, de forma total 

ou parcial, de outras fontes e/ou competições. A identificação de uma cópia, total ou 

parcial, será punida com a desclassificação do respectivo participante e equipe.  

13.12 A Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação – SEMTEPI 

e a SOFTEX não se responsabilizarão por perdas, furtos, roubos, extravios ou danos de 

objetos pessoais dos participantes, durante os dias do evento. Cabe exclusivamente aos 

participantes o dever de guarda e cuidado com tais pertences.  

13.13 As decisões dos integrantes da banca julgadora no que tange à seleção e à 

premiação das equipes participantes, além das decisões que a comissão organizadora 

venha a dirimir, serão soberanas e irrecorríveis, não sendo cabível qualquer contestação 

das mesmas, bem como dos seus resultados.  

13.14 O evento poderá ser interrompido ou suspenso, por motivos de força maior ou 

devido a problemas de acesso à rede de internet, com servidores, entre outros, não sendo 

devida qualquer indenização ou compensação aos participantes do evento e/ou aos 

eventuais terceiros. A SOFTEX envidará, nesses casos, os melhores esforços para dar 

prosseguimento ao Hackathon Inova Manaus tão logo haja a regularização do problema, 

resguardando-se, no entanto, a possibilidade de cancelamento definitivo, na hipótese de 

impossibilidade de realização do mesmo.  

13.15 A participação neste evento sujeita todos os participantes às regras e condições 

estabelecidas neste regulamento. Dessa forma, os participantes, no ato de seu 

cadastro/inscrição aderem a todas as disposições, declarando que leram, compreenderam, 

tem total ciência e aceitam, irrestrita e totalmente, todos os itens deste regulamento.  

13.16 Os casos omissos não previsto neste regulamento serão julgados pela comissão 

organizadora. 

Declaro que li o regulamento e estou de acordo com todas as regras da maratona. Declaro, 

também, a veracidade de todas as informações inseridas neste formulário de inscrição. 

 

 


