
 

HACKATHON MULTIPLIC 

 

REGULAMENTO 

 

1. DO PROMOTOR 

1.1. MULTIPLIC – Fórum Permanente de Desenvolvimento Econômico e 

Social de Osvaldo Cruz, com sede na Avenida José Siqueira, nº 429, sala 1 – Cento – 

Osvaldo Cruz/SP – CEP 17.700-000, inscrita regularmente no CNPJ sob o nº 

33.221.967/0001-52, sendo representado por comissão regularmente constituída, denominada 

“COMISSÃO ORGANIZADORA”. 

2. MODALIDADE E DENOMINAÇÃO 

2.1. Modalidade: CONCURSO 

2.2. A denominação do concurso é "HACKATHON MULTIPLIC”. 

3. DO OBJETIVO 

3.1. O objetivo do Concurso é estimular o desenvolvimento de soluções 

tecnológicas vinculadas às “dores” previamente definidas e detalhadas no item 9. 

4. PERIODO DE REALIZAÇÃO 

4.1. O HACKATHON MULTIPLIC acontecerá nos dias 28, 29 e 30 de Abril de 

2023 (sexta, sábado e domingo, respectivamente), com início as 18h00 da sexta-feira e 

término às 16h00 do domingo, horário de Brasília. 

4.2. A Maratona de programação será realizada de forma exclusivamente 

presencial, no Colégio Apolo, sito no endereço Avenida Presidente Kenedy, nº 75, Centro, na 

cidade de Osvaldo Cruz, SP. 

5. CRONOGRAMA 

5.1. O Concurso obedecerá ao seguinte calendário: 

5.2. Prazo de inscrição: de 01 de fevereiro de 2023 a 15 de abril de 2023, até às 

23h59, horário de Brasília-DF, podendo ser prorrogado a critério da Comissão. 

5.3. Período de confirmação das inscrições: ocorrerá por e-mail que será enviado pela 

Comissão em até 02 (dois) dias úteis após a efetivação da inscrição. 

5.4. Deferimento das inscrições: ocorrerá por e-mail que será enviado pela Comissão 

em até 02 (dois) dias úteis após a efetivação da inscrição. 

5.5. Período de realização do concurso: acontecerá nos dias 28, 29 e 30 de Abril de 

2023 (sexta, sábado e domingo, respectivamente), com início as 18h00 da sexta-

feira e término às 16h00 do domingo, horário de Brasília. 

5.6. Comunicação dos vencedores: no dia 30 de abril de 2023, domingo, no 



encerramento do HACKATHON MULTIPLIC, serão divulgados os vencedores. 

5.7. Cerimônia de Premiação: no dia 30 de abril de 2023, domingo, no encerramento 

do HACKATHON MULTIPLIC, serão divulgados os vencedores. 

6. DO REGULAMENTO 

Este regulamento  descreve os termos e as condições aplicáveis ao Concurso e a 

inscrição no Concurso implica em pleno conhecimento da íntegra deste regulamento, 

aceitação e concordância com todos os termos e condições estabelecidos, sem reservas, sendo 

admitidas e consideradas válidas somente as inscrições e participações.que atendam 

integralmente aos termos, condições e autorizações contidas neste regulamento. 

6.1. A inscrição do Participante constitui compromisso expresso de manter a 

confidencialidade e sigilo sobre informações protegidas, documentos, dados pessoais ou 

corporativos, projetos, apresentações, marcas, know-how, materiais, pormenores, inovações, 

segredos comerciais, políticas comerciais, negócios, estratégias, relatórios, entre outros, mas 

não se limitando a esses, do MULTIPLIC, dos demais Participantes, voluntários, empresas ou 

qualquer outro, ou seja, de todas e qualquer informação que tenha acesso em razão do evento, 

sob pena de desclassificação e de demais sanções cíveis e criminais aplicáveis em caso de 

violação. 

7. DAS INSCRIÇÕES 

7.1. O Concurso HACKATHON MULTIPLIC será limitado ao número 

máximo de 10 (dez) equipes, que deverão contar com o número mínimo de 06 (seis) e 

máximo de 10 (dez) participantes, sendo destinado à pessoas com conhecimentos na área de 

TI (tecnologia da informação), especialmente em: 

7.1.1. programação e desenvolvimento de aplicativos web/mobile;  

7.1.2. design gráfico;  

7.1.3. design digital;  

7.1.4. gestão de negócios;  

7.1.5. marketing. 

7.2. Poderão participar somente pessoas físicas, com idade igual ou superior a 16 

(dezesseis) anos completos na data da inscrição, sendo que, quando menores, deverão ser 

autorizadas pelo representante legal, conforme termo de autorização que estará disponível 

junto com a ficha de inscrição. 

7.3. Será permitida apenas 01 (uma) única candidatura por equipe e a pessoa não 

poderá integrar mais de 01 (uma) equipe. 

7.4. Do valor da inscrição: O valor da inscrição será por equipe, sendo 

proporcional ao número de seus integrantes, conforme abaixo: 

7.4.1. 06 participantes: R$ 300,00 (trezentos reais); 

7.4.2. 07 participantes: R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais); 

7.4.3. 08 participantes: R$ 400,00 (quatrocentos reais); 

7.4.4. 09 participantes: R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais); 



7.4.5. 10 participantes: R$ 500,00 (quinhentos reais); 

7.5. Havendo desistência da equipe ou de alguns de seus membros, respeitado o 

número mínimo de participantes, por qualquer motivo, será restituído 50% (cinquenta por 

cento) do valor da inscrição da equipe ou do participante desistente.    

7.6. O aumento da quantidade de membros da equipe, dentro dos limites previstos 

neste regulamento, deverá ser solicitada diretamente à Comissão. 

7.7. As inscrições serão feitas até a data e horário limites constantes do item 

seguinte, por meio do preenchimento de todos os campos tidos por obrigatórios contidos no 

formulário eletrônico de inscrição, disponibilizado no link "Inscrições", no endereço 

https://multiplic.org/hackathon.  Eventuais situações que impeçam a inscrição, com inserção 

posterior a data e horário limite, serão analisadas e decididas de forma irrecorrível pela 

Comissão.  

7.8. A confirmação da inscrição ocorrerá por e-mail que será enviado pela 

Comissão em até 02 (dois) dias úteis após a efetivação da inscrição, sendo que, na hipótese de 

não ser confirmada a inscrição, qualquer dos membros da equipe deverá contatar a Comissão 

para esclarecimento da situação.   

7.9. Caso não haja a confirmação da inscrição em até 02 (dois) dias úteis da 

inscrição e não haja contato dos membros, na forma da cláusula anterior, não sendo efetivada 

a inscrição, não caberá qualquer reclamação da equipe ou de seus membros. 

7.10. Período de inscrição: De 01 de fevereiro de 2023 a 15 de abril de 2023, até 

às 23h59, horário de Brasília-DF, podendo ser prorrogado a critério da Comissão. 

7.10.1. Atingido o número máximo de inscrições, essas inscrições serão 

imediatamente encerradas, ainda que em data anterior à data final previamente estipulada no 

item anterior. 

7.10.2. O preenchimento e envio do formulário eletrônico de inscrição não 

garante a participação do inscrito no HACKATHON MULTIPLIC, sendo necessária a 

confirmação da inscrição, na forma deste regulamento. 

7.11. No caso de suspeita de qualquer tipo de fraude ou irregularidade na 

participação, poderá ser solicitada a qualquer candidato, a qualquer tempo, mesmo durante o 

período de julgamento do Concurso, a apresentação de dados pessoais, informações 

complementares e de quaisquer outros documentos e comprovações, sob pena de 

desclassificação imediata do respectivo candidato, sem prejuízo de eventais 

responsabilidades. 

DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

7.12. A participação no HACKATHON MULTIPLIC será por equipe, sendo 

pessoal por cada membro, voluntária, nominativa e intransferível. 

7.12.1. Eventual alteração e substituição dos membros da equipe, poderá ser 

solicitada até o dia 27/03/23, mediante solicitação expressa e direta à Comissão. 

7.13. Participarão do concurso todas as equipes cujas inscrições tenham sido 

deferidas e que estejam presentes ao evento até às 18h00 do dia 28 de abril de 2023 (sexta).  
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7.14. Os Participantes competirão em equipes formadas por um mínimo 06 (seis) e 

máximo de 10 (dez) pessoas, devendo sempre ser observado o tema macro – “Soluções 

conectadas ao ecossistema empresarial e social (indústria, varejo, transporte, educação e 

sociedade civil) de Osvaldo Cruz e Região”. 

7.15. Somente mediante prévia autorização do MULTIPLIC as equipes poderão ter 

menos de 06 (seis) ou mais de 10 (dez) integrantes. 

7.16. Sugere-se (não obrigatório) que as equipes sejam formadas por pessoas com 

conhecimentos e/ou experiências nas áreas de conhecimento citadas intem 7.1 (não sendo 

obrigatório ter habilidade em mais de uma delas). 

7.17. Caberá à cada participante/equipe ter seus próprios 

equipamentos/dispositivos laptops/notebooks para utilização durante todo o evento, sob pena 

de desclassificação. 

7.18. A responsabilidade pela guarda, uso, conservação, cuidados será única e 

exclusiva dos participantes/equipes, eximindo o MULTIPLIC de toda e qualquer 

responsabilidade pelos dispositivos utilizados durante o evento. 

7.19. Não será permitida em hipótese alguma conduta desrespeitosa a qualquer 

integrante da COMISSÃO ORGANIZADORA, bem como aos voluntários ou Participantes 

do evento. O infrator ou a equipe será desclassificado, mediante decisão da Comissão 

Organizadora, e convidado a se retirar do evento. 

8. DA ESTRUTURA 

A Comissão Organizadora fornecerá: 

8.1. Alimentação no transcorrer do evento, sendo: dia 28/04: Lanche noturno; 

29/04: Café da manhã, almoço e lanche noturno; 30/04: : Café da manhã e almoço; 

8.2. Alojamento: cessão do espaço físico para pernoite, cabendo ao participante 

trazer colchão, travesseiros, itens de higiene e todos os demais pertences necessários à 

sua estadia no local. 

8.3. Estrutura: Internet, via rede WiFi, ponto de energia e mesas de trabalho. 

8.4. Suprimentos: materiais básicos de escritório, papel, caneta, lápis. 

8.5. Não há obrigatoriedade do participante em fazer uso da alimentação e/ou 

alojamento oferecidos pela Comissão Organizadora, podendo, a seu critério, utilizar-

se de outras opções disponíveis no município, arcando com todos os custos e despesas 

a tanto. 

9. DOS DESAFIOS 

9.1.  As Dores, de atividades vinculadas ao ecossistema empresarial e social, nos 

segmentos da indústria, varejo, transporte, educação e sociedade civil, com foco em demandas 

locais, com propostas a serem apresentadas no desenvolvimento do evento. 

9.2. A distribuição das Dores para as equipes será realizada após suas 

apresentações e mediante sorteio, não cabendo à equipe escolher entre os temas apresentados. 

 



10. DA PROGRAMAÇÃO 

10.1. A programação do HACKATHON MULTIPLIC compreende palestras, 

brainstorming, mentorias e avaliações para a seleção das melhores soluções tecnológicas 

desenvolvidas. A programação completa será divulgada no endereço 

https://multiplic.org/hackathon e estará sujeita à alteração a critério da organização. 

11. DA PREMIAÇÃO 

11.1. No dia 30 de abril de 2023, domingo, no encerramento do HACKATHON 

MULTIPLIC, serão divulgados os vencedores. 

11.2. Os prêmios, pessoais e intransferíveis, serão concedidos às 03 (três) equipes 

vencedoras e melhores classificadas, segundo critérios de avaliação, nos seguintes valores: 

a) 1ª colocada: R$ 3.000,00 (três mil reais); 

b) 2ª colocada: R$ 2.000,00 (dois mil reais); 

c) 3ª colocada: R$ 1.000,00 (um mil reais). 

11.3. Os valores dos prêmios serão divididos em partes iguais entre os integrantes 

da equipe vencedora e serão creditados mediante as informações bancárias fornecidas pelos 

integrantes. 

11.4. O pagamento dos prêmios é de responsabilidade do MULTIPLIC e serão 

pagos em até 30 (trinta) dias após o encerramento do evento. 

12. DO JULGAMENTO 

12.1.  A gestão do Concurso será conduzida por uma Comissão Organizadora, 

composta por membros do MULTIPLIC ou pessoas especialmente designadas para essa 

função, que será(ão) responsável(is) por coordenar o processo, e submeter os trabalhos para 

uma comissão julgadora. 

12.2. Os integrantes da banca julgadora firmarão termo de sigilo sobre as 

informações que terão acesso, direta e/ou indiretamente, formais e/ou informais, durante as 

atividades realizadas em todas as etapas acima mencionadas. 

12.3. Como padrão de ética e de forma a garantir a imparcialidade, os integrantes da 

banca julgadora deverão a informar à Comissão Organizadora qualquer conflito de interesses 

no exercício de suas atividades junto a banca julgadora. 

12.3.1. Sobre Entregáveis de Documentação: 

a) Cada equipe deverá enviar a sua pasta/midia, devidamente identificada com o 

nome da sua equipe, contendo os arquivos do projeto desenvolvido até às 

15h45 do dia 30 de abril de 2023. 

12.3.2. Sobre o Pitch: 

a) Pitch de 3 a 5 minutos; Os pitchs serão apresentados no último dia do evento, 

conforme programação a ser divulgada, em ordem definida por sorteio. 

b) Os pitchs serão avaliados na sequencia da entrega, após o horário limite 

estabelecido e divulgado, pela banca julgadora. 



Etapa 1 do Julgamento – 30 de abril de 2023 

a) As equipes receberão pontos sobre a qualidade das informações contidas nos 

Entregáveis de Documentação.   

12.3.3. Critério de Avaliação da apresentação dos Pitchs (sendo atribuídos de 0 a 2 

pontos por critério de avaliação): 

a) Potencial de impacto: avalia qual é o potencial de impacto que a solução terá 

para o desafio proposto no hackathon; 

b) Modelo de negócio: avalia o modelo de negócio, escalabilidade e como ele 

pode ser aplicado para solucionar o desafio proposto no hackathon; 

c) Aderência ao desafio: avalia se a solução apresentada efetivamente resolve o 

desafio apresentado; 

d) Inovação da solução: avalia se a solução apresentada traz inovação em termos 

de uso de tecnologia e/ou mudança de processos; 

e) Apresentação da solução: avalia se foi clara, completa e aderente aos desafios 

colocados; 

12.4. Etapa 2 do Julgamento - 30 de abril de 2023 

12.4.1. Sobre a Defesa: 

a) No dia 30 de abril de 2023 acontecerá a defesa dos pitchs das 05 (cinco) 

melhores equipes pontuadas na Etapa 1 do Julgamento. As equipes terão 05 

minutos para a defesa do projeto e resposta à eventuais dúvidas dos jurados. 

b) No caso dos jurados não apresentarem qualquer indagação  para as equipes, 

estas poderão usar o seu tempo para apresentar mais informações sobre o 

projeto. 

c) Caso algum jurado fizer uma pergunta, próximo ao término do tempo de 05 

minutos, a equipe receberá 01 minuto extra para resposta. 

12.4.2. Critério de Avaliação da Defesa: 

a) Serão usados os mesmo critérios de avaliação do item 11.3.3 Critério de 

Avaliação dos Pitchs, com exceção do item: e) Apresentação da solução 

(vídeo). 

12.5. Serão somadas as notas da Etapa 1 do Julgamento e Etapa 2 do Julgamento 

que definirão as 03 equipes ganhadoras do HACKATHON MULTIPLIC. 

12.5.1. As decisões da banca julgadora são soberanas, inquestionávies e 

irrecorríveis. 

13. DA COMUNICAÇÃO 

13.1. Em todas as etapas do HACKATHON MULTIPLIC, a comissão 

organizadora se comunicará com os participantes inscritos, preferencialmente por meios 

eletrônicos, a saber, pelo e-mail e grupo de whatsapp especialmente criado para o evento. 

13.2. Os participantes inscritos são responsáveis por acompanhar a programação, os 



resultados e eventuais alterações do concurso. 

13.3. A comissão organizadora solicita a desabilitação de anti-spams que possam 

barrar as comunicações sobre o HACKATHON MULTIPLIC, que deverão chegar por meio 

do domínio https://multiplic.org. Não será possível alegar a falta de conhecimento sobre 

informações e/ou sobre resultados do evento. 

14. DO USO DA IMAGEM E DE DADOS 

14.1. A inscrição e participação no evento implicam em plena concordância e 

autorização expressa do participante, sem restrições ou reservas, para captura de sua imagem 

por meio de video e fotografia, bem como de sua voz, audio, bem como autorização expressa 

para utilização desse material em campanhas promocionais e institucionais do MULTIPLIC, 

por qualquer meio, como por exemplo, mas não se limitando, ao meio impresso, rádio, 

televisão, internet, redes sociais, sem quaisquer ônus, restrições ou retribuição de qualquer 

espécie.  

14.2. Nos termos dos Arts. 7º, 10º e 11º da Lei nº 13.709/2018, o participante 

autoriza o tratamento de seus dados pessoais, inclusive os sensíveis, fornecidos para 

participação no evento, bem como de sua imagem e voz, para os fins a que se propõe o 

evento. 

14.3. A autorização acima engloba o tratamento, bem como o compartilhamento dos 

dados referidos entre os setores responsáveis pela organização e administração do evento, 

além do compartilhamento com órgãos externos, como Escritório de Contabilidade, 

Advocacia e demais órgãos quando necessário em razão do previsto neste regulamento. 

14.4. O participante declara estar ciente de que seus dados serão mantidos pelo 

tempo necessário para cumprir com as finalidades para as quais foram coletados, bem como 

para o cumprimento de obrigações legais ou regulatórias. 

15. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

15.1. 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 https://multiplic.org.  

15.2. O HACKATHON MULTIPLIC será coordenado por uma COMISSÃO 

ORGANIZADORA, integrada por membros designados, a quem compete designar e convidar 

os palestrantes, os mentores e os avaliadores que farão parte da banca julgadora. 

15.3. Ao se inscreverem no HACKATHON MULTIPLIC, os participantes 

concordam com o inteiro teor do regulamento, autorizando e dando o seu consentimento livre, 

informado e inequívoco à COMISSÃO ORGANIZADORA para 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 adicional, 

os seus nomes, vozes, imagens, projetos ou empresas, tanto no âmbito nacional quanto 

internacional, durante período indeterminado. 

15.4. No que se refere à salvaguarda dos direitos de propriedade intelectual, as ideias, 

arranjos e métodos, ficarão a cargo da própria equipe idealizadora do projeto. 
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15.5. Ao se inscreverem no HACKATHON MULTIPLIC, os Participantes 

também autorizam, de modo livre, informado e inequívoco, o tratamento de todos os dados 

fornecidos no momento da inscrição, pela COMISSÃO ORGANIZADORA, nos termos de 

suas Políticas de Privacidade, observadas as disposições da Lei nº 13.709/18- Lei Geral de 

Proteção de Dados. Todas as inscrições estarão sob a guarda e a responsabilidade da 

COMISSÃO ORGANIZADORA. 

15.6. Os participantes se responsabilizam pela originalidade de todo conteúdo por eles 

produzido no âmbito do presente regulamento, respondendo integral e exclusivamente por 

eventuais danos ou ônus a terceiros, excluindo e indenizando os integrantes da COMISSÃO 

ORGANIZADORA/MULTIPLIC, em caso de demanda judicial ou extrajudicial intentada por 

terceiros, sob alegação de violação de direitos de propriedade intelectual, imagem, voz e 

nome. 

15.7. A COMISSÃO ORGANIZADORA não se responsabiliza pelo uso de base de 

dados  públicos e/ou privados pelos participantes do HACKATHON MULTIPLIC. 

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

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

analisadas e julgadas pela comissão organizadora, podendo ainda resultar na desclassificação 

do respectivo participante. 

15.9. 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. 

15.10. 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. 

15.11. Este regulamento estará disponível no endereço https://multiplic.org/hackathon 

15.12. O HACKATHON MULTIPLIC tem finalidade exclusivamente cultural, 

visando reconhecer e divulgar as soluções tecnológicas desenvolvidas que tenham potencial 

inovador, estimulando a difusão do tema no meio empresarial, não possuindo caráter 

comercial, não estando condicionada, em hipótese alguma, à sorte, nem objetivando 

resultados financeiros, além de não vincular a participação à aquisição, uso e/ou compra de 

produtos ou de serviços da entidade organizadora ou dos parceiros. 

15.13. A COMISSÃO ORGANIZADORA, a seu exclusivo critério, poderá, a 

qualquer tempo, se julgar necessário, alterar as regras deste regulamento, assim como 

substituir qualquer um dos prêmios que serão anunciados por outros de igual valor, mediante 

comunicação no endereço https://multiplic.org/hackathon 

15.14. O concurso 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 concurso e/ou aos 

eventuais terceiros. A COMISSÃO ORGANIZADORA envidará, nesses casos, os melhores 

esforços para dar prosseguimento ao HACKATHON MULTIPLIC tão logo haja a 

regularização do problema, resguardando-se, no entanto, a possibilidade de cancelamento 
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definitivo, na hipótese de impossibilidade de realização do mesmo. 

15.15. A participação neste concurso 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. 

15.16. O acesso de toda e qualquer pessoa ao evento ocorrerá mediante avaliação e 

autorização da comissão organizadora. 

15.17. Os casos omissos não previstos neste regulamento serão disciplinados, 

regulamentados e julgados pela COMISSÃO ORGANIZADORA. 

15.18. Fica eleito o foro da Comarca de Osvaldo Cruz - SP para dirimir quais 

questões relativas a este Evento, prevalecendo sobre qualquer outro foro, por mais 

privilegiado que seja. 


