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        Hacker Cidadão 6.0 abre inscrições e terá até 11 mil reais em premiações, por equipe

 

A Emprel promove dentro do Rec’n’Play a maratona de Programação Hacker Cidadão 6.0 nesta sexta e sábado 
(09 e 10/11), e as inscrições estão abertas pelo site http://hackercidadao.rec.br/. Os temas deste ano são: 
Cidade e Cidadãos conectados e Centro de referência Clarisse Lispector (CRCL) - Um equipamento de 
enfrentamento à violência. As premiações podem chegar a R$11mil por equipe, sendo R$2mil para cada 
equipe vencedora de cada desafio + Bolsa de dois meses no valor de R$900,00 (novecentos reais) por 
integrante, para o grupo que queira dar continuidade às soluções desenvolvidas no evento.

O Harcker Cidadão 6.0 em parceria com a Secretaria Municipal da Mulher, propõe que os participantes 
desenvolvam soluções inovadoras que facilitem e modernizem o modo de relacionamento entre as usuárias e 
o CRCL, permitindo um melhor acompanhamento das mulheres, das medidas protetivas, apoio jurídicos e 
psicossocial, entre outras ações. Já o tema proposto pela Emprel, Cidade e Cidadãos conectados, desafia os 
participantes a desenvolverem soluções que aproximem a Prefeitura do Recife do Cidadão, possibilitando 
acompanhar melhor solicitações, fornecer e receber melhores serviços e demandar de forma mais ágil, entre 
outras provocações que permitam estreitar os laços entre o cidadão e a Prefeitura. Tais soluções deverão ser 
acopladas a outra solução, de responsabilidade da Emprel, cujo objetivo é ofertar um conjunto de soluções, de 
forma oficial, pela Prefeitura do Recife à sua população.

As equipes participantes a partir das temáticas apresentadas, terão que desenvolver  aplicativos mobile para 
Android e/ou IOS utilizando os dados do Portal Dados Abertos da PCR. Pode se fazer uso de computação 
cognitiva, inteligência artificial, design thinking, mineração de dados, entre outros métodos para criar as 
soluções.

A competição acontecerá no Porto Mídia, na rua do Apolo 181, Recife Antigo, das 8h da sexta (09) até as 17h 
do sábado (10). Estão disponíveis 60 vagas divididos em grupos de três até cinco pessoas. As inscrições serão 
por ordem de cadastro. Os candidatos deverão realizar o cadastro individual ou em grupo e aguardar a 
confirmação da sua participação. As inscrições seguem até o dia 09/11/2018 ou até o fechamento das vagas. 
Caso as pessoas selecionadas não confirmem a participação, serão acionadas os inscritos da lista de espera.

O julgamento e definição dos vencedores será iniciado às 14h30 do sábado (10).
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