
   
Aberta inscrições para o Concurso Hacker Cidadão 8.0                                                                                   

 
 
O Concurso Cultural Hacker Cidadão chega a sua 8ª 
edição consecutiva, sendo promovido desde 2013 pela 
Emprel.  O Concurso será  entre os dias 30 de novembro 
e 12 de dezembro de 2020, em formato online em 
plataforma definida pela organização do evento. Antes da 
data inicial, os participantes serão informados via e-mail 
os passos  e procedimentos para acessar a plataforma a 
ser disponibilizada.  
As inscrições poderão ser feitas pelo site 
http://hackercidadao.com.br até o dia 30 de novembro, os 
candidatos deverão realizar o cadastro individual e 
aguardar a confirmação da sua participação. 
O tema este ano é: “ Minha Cidade em 15 minutos”, a 
ideia vem da necessidade crescente de encontrar novas 
maneiras de pensar e defender a transição ecológica e 
foi formulada por Carlos Moreno, professor da 
Universidade Paris-Sorbonne.  O conceito de Carlos 
Moreno trabalha com seis áreas principais da vida 
cotidiana: moradia, trabalho, saúde, suprimentos, 
aprendizagem e lazer. O desafio propõe mapear o 
acesso a serviços essenciais em Recife, com o intuito de 
implementar a cidade de 15 minutos, auxiliando cidadãos 
na obtenção das informações, contribuindo com a 
criação de uma ferramenta de tomada de decisão para 
os gestores da Cidade. 

 

 
 
As premiações deste concurso são intransferíveis, a 
não aceitação de qualquer dos prêmios, não dará 
direito a substituição do mesmo.  Para o 1º colocado 
R$ 2.500,00, 2º colocado R$ 2.000,00 e 3º colocado 
R$ 1.500,00. Caso a equipe vencedora (1º lugar) 
deseje continuar evoluindo com a solução, poderá 
receber bolsas de R$ 900,00 por até 6 integrante por 
equipe, pelo período de 2 meses.    
O resultado final  dos vencedores, será divulgado em 
até 05 (cinco) dias úteis após o dia 12 de dezembro 
de 2020. 
A data de entrega e o local da premiação serão 
decididos posteriormente, pela comissão 
organizadora e informados aos Vencedores com a 
devida antecedência.    
As dúvidas que possam surgir sobre o regulamento, 
podem ser tiradas pelo e-mail:                                                                                           

hackercidadao@recife.pe.gov.br 
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