TEMA: DEFESA SOCIAL
07 A 09 DE NOVEMBRO
SEDE PRINCIPAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
(CAB)

1. SOBRE O EVENTO
A palavra Hackathon vem do inglês, hacker (indivíduo que conhece muito de tecnologia e é capaz de
criar, invadir, decifrar e resolver questões complexas) e marathon (maratona, competição, jornada,
desafio).
Um Hackathon reúne pessoas em equipes para criarem soluções tecnológicas de forma colaborativa
ou como uma competição a partir dos desafios ou de um tema proposto.
E PARABÉNS você foi selecionado(a) para participar do primeiro Hackathon do Ministério Público do
Estado da Bahia (MPBA)! Reforçamos neste documento alguns pontos ultra importantes de serem
falados e lembrados, por isso, leia este documento COM ATENÇÃO.
Informações gerais:
1) Cada maratonista deverá trazer seu notebook/laptop pessoal com conexão wireless e será
responsável pelo mesmo durante todo o evento. O Ministério Público do Estado da Bahia
não disponibilizará equipamentos para empréstimo aos maratonistas;
2) Em caso de alguma emergência médica, o Ministério Público do Estado da Bahia conta com
uma equipe de brigadistas e também teremos à disposição uma ambulância médica;
3) O transporte entre a Sede do MPBA e a Estação do metrô CAB será feito regularmente pelos
ônibus circulares do CAB e após as 18h, reforçado pelos transportes próprios do MPBA;
4) Nos três dias de evento, as atividades se encerrarão as 20h, não sendo permitida a
permanência nas instalações do Ministério Público do Estado da Bahia após este horário.
Também não será possível a guarda de equipamentos após o encerramento das atividades;
5) O uso do crachá e da pulseira de identificação são obrigatórios durante todo o evento;
a. Os crachás devem ser devolvidos diariamente, ao encerrar as atividades do evento;
6) Não será permitido o ingresso no local do evento em trajes de banho;
7) Para fornecimento do certificado de participação, o maratonista deve ter participado de no
mínimo 75% das atividades. Haverá lista de presença nos dias;
a. 07 (quinta): pela tarde;
b. 08 (sexta) e 09 (sábado): uma lista pela manhã e outra pela tarde;
8) Para fazer o credenciamento e assinatura das listas de presença, deverá ser apresentado um
documento com foto;
Conduta do participante:
1) Será desclassificado o participante que desrespeitar o colega em todos aspectos, inclusive no
que tange religião, raça, gênero ou posição política;
2) O uso ou posse de bebidas alcoólicas ou substâncias em que a produção, comercialização e
consumo são proibidos por lei, durante o evento e nas instalações do Ministério Público do
Estado da Bahia, implicará na imediata desclassificação do respectivo participante e retirada
do local do evento;
a) Não é permitido fumar nas instalações do MPBA;
3) O participante que não estiver junto a equipe no momento do pitch de avaliação final será,
isoladamente, desclassificado;
4) Não será tolerado assédio moral entre participantes ou entre partes interessadas (seja
facilitadores, staffs, mentores, jurados e afins);
5) Respeitar as regras e orientações da organização do evento;
É recomendado que:

1) Os participantes mantenham o ordem no espaço de condução do evento assim como a
manutenção da limpeza do espaço;

2. PROGRAMAÇÃO
Os maratonistas já estarão confirmados e cadastrados no sistema de credenciamento do MPBA antes
do início do evento. No dia 07 de novembro (quinta), solicitamos que você chegue a partir das 13h
para registro da presença, retirada do crachá e pulseira de identificação. O evento se iniciará às 14h,
no auditório do Ministério Público do Estado da Bahia, que faz parte do local do evento. As equipes
de apoio do MPBA estarão te aguardo e passarão todas as orientações necessárias.
Na imagem abaixo, está a sede principal do Ministério Público do Estado da Bahia, onde será realizado
o Hackathon, cujo endereço é 5ª Avenida, n° 750, do CAB - Salvador, BA - Brasil - CEP: 41.745-004. Em
destaque na cor amarela, o ponto de ônibus que fica em frente ao prédio e a entrada para o evento,
que fica à esquerda da portaria principal. Também em frente ao prédio (e do lado esquerdo do
mesmo) existe um estacionamento gratuito que pode ser utilizado.

Para aqueles que vierem de metrô, recomendamos usar a Estação CAB (Centro Administrativo da
Bahia). Existem ônibus gratuitos que circulam pelo CAB. São 19 minutos andando entre a Estação CAB
e a Sede do Ministério Público do Estado da Bahia.

A programação do evento está descrita no site do evento (menu Programação) e será detalhada
no dia 07/11.

3. DINÂMICA
Após o período de desenvolvimento, as equipes multidisciplinares, com 6 integrantes cada, deverão
apresentar o projeto aos jurados no sábado 09 de novembro a partir das 14h, que avaliarão de acordo
com os critérios. Cada equipe terá 3 minutos de apresentação e 3 minutos de questionamentos.
Observações:
● É obrigatória a participação de todos os membros da equipe durante a apresentação do
desafio e apresentação dos projetos;
● As equipes terão, à disposição, mentores de diferentes áreas do conhecimento para guiá-las
durante o evento. Em vista disso, é importante ressaltar que:
Durante a mentoria, o(a) mentor(a) periodicamente trocará de equipe e passará para outra. É de
responsabilidade dos mentores:
● Auxiliar as equipes em questões teóricas acerca da temática, modelo de negócio e
desenvolvimento de produto;
● Fornecer novas referências, se possível;
● Disponibilizar contatos que auxiliem no desenvolvimento do produto, se possível
Não é atribuição dos mentores:
● Desenvolver o sistema, ou partes dele;
● Criar identidade visual ou peças gráficas;
● Operacionalizar qualquer tarefa da equipe;
● Tomar decisões pela equipe.

4. O DESAFIO
O tema principal do evento é DEFESA SOCIAL tendo com SUBTEMAS:
●
●
●

Combate à criminalidade;
Proteção da infância e juventude;
Combate (enfrentamento) a improbidade administrativa;

Serão apresentados dois desafios para cada subtema acima. No dia 07 de novembro, logo após a
cerimônia de abertura, Procuradores e Promotores de Justiça que atuam com os três subtemas acima
farão uma explicação do assunto e apresentação os desafios que serão trabalhados pelos
maratonistas.
Durante todo o evento teremos promotores de justiça e servidores do MPBA, atuando como mentores
desses assuntos.

5. ALIMENTAÇÃO, LOGÍSTICA E PREMIAÇÃO
Para pensar nessas propostas e chegar a boas soluções, as equipes terão acesso à uma ampla
estrutura. Veja, abaixo, o que iremos ou não ofertar:
Haverá fornecimento de alimentação sem custo para os maratonistas durante todo o evento:
• Café da manhã de boas-vindas (dias 08 e 09/11, das 08h às 10h);
• Almoço food-truck (dias 08 e 09/11, das 11 às 15h);
• Coffee-break das 16 às 18h;
• Água e café serão fornecidos durante todo o evento.
Estrutura disponível:
● Internet;
● Estações de trabalho (mesa e cadeira);
● Transporte entre a sede do MPBA e o ponto de metrô do CAB;
● Segurança;
● Equipe de apoio;
● Espaço para networking;

Não iremos disponibilizar:
● Equipamentos para empréstimos
● Itens de higiene pessoal;
● O evento NÃO ARCARÁ com custos relativos a transporte ou hospedagem e estacionamento
ou quaisquer outras necessidades dos participantes.
As premiações são as seguintes:
1º Lugar:
- Valor de R$ 6.000,00 a ser dividido igualmente pelo grupo, após entrega da solução
funcional até o dia 07 de dezembro de 2019;
2º Lugar:
- Valor de R$ 3.000,00 a ser dividido igualmente pelo grupo, após entrega da solução
funcional até o dia 07 de dezembro de 2019;
3º Lugar:
- Valor de R$ 1.500,00 a ser dividido igualmente pelo grupo, após entrega da solução
funcional até o dia 07 de dezembro de 2019;

7. CONTATOS
As dúvidas poderão ser esclarecidas no grupo de WhatsApp criado ou através do email
hackathon@mpba.mp.br

