REGULAMENTO MOVILE NEXT
Este documento tem como objetivo disponibilizar todas as informações básicas e regras que
se aplicam ao Movile Next, que acontecerá entre 02/02/2019 a 23/02/2019. Colocamos esse
regulamento à disposição de todos os interessados no curso para esclarecer possíveis dúvidas
sobre o curso e o direcionamento. Portanto, todos que finalizarem sua inscrição declaram total
acordo aos itens aqui expostos, aceitando o desenho do programa e também as atividades
propostas.

INFORMAÇÕES BÁSICAS:
Data de início: 02/02/2019 a 23/02/2019 (todos os sábados).
Horário: das 09h às 17h com 1h30 de almoço.

Local: Escritório iFood São Paulo - Av. Dos Autonomistas 1496.

REGULAMENTO
1.

O OBJETIVO
1.1.

O Movile Next tem como objetivo proporcionar uma capacitação de alto nível
para profissionais, de nível pleno, em desenvolvimento Android e Backend.

2.

DATA E LOCAL
2.1.
2.2.

O Movile Next acontecerá de 02/02 a 23/02 sendo todos os sábados no
período de um mês das 09h às 17h com 1h30 de almoço.

O evento será realizado no escritório do iFood São Paulo, localizado na Av.
Dos Autonomistas 1496.

2.3.

No local do curso os participantes terão acesso a todos os itens necessários
para um dia de aula (sala de aula, Wi-fi, coffee break).

3.

AS INSCRIÇÕES
3.1.

Poderão realizar a inscrição no Movile Next pessoas com idade superior a 18
anos, que estiverem de acordo com os termos dispostos nesse regulamento e
que não tenham tenham sido colaboradores do Grupo Movile.

3.2.

É permitida apenas 1 pré-inscrição por CPF.

3.3.

As inscrições começarão no dia 08/01 e se encerrarão no dia 21/01 às 23h59,
horário de Brasília, por meio do preenchimento de todos os campos do
formulário de inscrição.

3.4.

Os cursos que serão ministrados nesta edição exigem que os participantes
tenham conhecimento intermediário/avançado na área da formação desejada
Android e Backend.

3.5.

São requisitos mínimos:
3.5.1.

São requisitos mínimos 4 anos de experiência e conhecimento
intermediário na área da formação escolhida.

3.5.2.

A organização do programa avaliará todos os pré-requisitos para
garantir o nivelamento dos participantes.

3.6.

4.

A finalização da inscrição não garante a participação no Movile Next.

A SELEÇÃO
4.1.

Todas as inscrições, realizadas dentro do prazo sinalizado no item 3.3, serão
avaliadas pelos organizadores e todos receberão um retorno, sendo ele positivo
ou negativo.

4.2.

Os inscritos serão submetidos a uma avaliação de perfil de acordo com os
critérios estipulados no item 3.5, de acordo com a formação escolhida. Além de
outros itens que forem pertinentes de acordo com os avaliadores.

4.3.

Todos os inscritos receberão um retorno da organização até o dia 25/01 para
que os selecionados possam se organizar e confirmar presença.

4.4.

Serão disponibilizadas apenas 15 vagas por turma.

4.5.

Caso algum participante selecionado não confirme presença seguiremos com a
lista de espera previamente estipulada.

4.6.

As decisões da Organização quanto a aprovação/reprovação são soberanas,
não cabendo nenhum tipo de recurso por parte dos inscritos.

5.

A PARTICIPAÇÃO

5.1.

Os candidatos aprovados na fase de seleção deverão confirmar presença até o
dia 26/01, na forma que for definida pela Organização, para garantir
participação no evento.

5.2.
5.3.

A participação no Movile Next é voluntária, gratuita, nominativa e intransferível.

Caberá ao participante levar seu notebook/laptop para utilização durante todo o
curso, já com ambiente configurado de acordo com instruções enviadas pela
organização.O espaço fornecerá Wi-fi para uso dos participantes.
5.3.1.

Caso não tenha um notebook sinalize durante a inscrição para a
Organização, providenciaremos algumas máquinas para que esse item
não impossibilite a participação.

5.4.

O aluno deverá manter o nome e o crachá visível durante todo o curso.

5.5.

Os participantes só poderão acessar os locais previamente comunicados e
sinalizados pela organização, ou seja, salas de reuniões, pub, sala de desafio,
espaço de descanso e banheiro.

5.6.

Durante o período de curso o participante se compromete com a presença nas
4 aulas e com a entrega das atividades/exercícios complementares, que serão
entregues no início de cada semana.

5.7.

O curso exige dedicação mínima de 4h semanais, além do período em sala de
aula.

6.

DA COMUNICAÇÃO
6.1.

Durante todas as etapas a Organização se comunicará com os participantes
inscritos preferencialmente por e-mail, podendo optar por outros canais como
contato telefônico, whatsapp e/ou SMS.

6.2.

Os participantes inscritos são responsáveis por acompanharem a programação,
resultado e eventuais alterações.

7.

DO DIREITO DE IMAGEM
7.1.

Ao participar do programa, nos termos desse regulamento, o participante
estará automaticamente autorizando a Movile a utilizar, de modo gratuito,
definitivo e irrevogável, seu nome, imagem e som de voz nos canais de

comunicação interna e externa da empresa e do evento. As autorizações
descritas não implicam em qualquer obrigatoriedade de divulgação ou
pagamento por parte da Movile.

8.

DO CRONOGRAMA

8.1.

Firmamos abaixo as principais datas de organização e comunicação do
programa.

8.2.

08/01

Início das inscrições

21/01

Encerramento das inscrições

25/01

Divulgação dos aprovados

26/01

Data limite para confirmação de participação

02/02

Início do curso

23/02

Encerramento do curso

A divulgação das datas acima não proíbem a organização de alterar o
cronograma, se necessário for.

8.3.

A Organização se compromete a comunicar a todos os envolvidos qualquer
alteração com máxima antecedência.

9.

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS
9.1.

As datas do período de inscrição e de divulgação dos participantes, cujas
inscrições forem deferidas, poderão ser prorrogadas, mediante decisão da
Organização.

9.2.

Os participantes também autorizam a utilização de todos os dados fornecidos a
Movile durante a inscrição.

9.3.

Suspeitas de conduta antiética, do não cumprimento deste regulamento, das
normas internas dos espaços nos quais ocorrerá o evento, serão analisadas e
julgadas pela Organização, podendo ainda resultar na desclassificação do
respectivo participantes.

9.4.

Não serão aceitas nenhuma atitude racista, machista, homofóbica e/ou
preconceituosa de qualquer gênero. Se identificada a situação será analisada
pela Organização, podendo ocasionar na exclusão do aluno participante.

9.5.

Os participantes arcarão com as despesas referentes a transporte, material de
consumo, almoço e quaisquer outras necessárias para a participação no
programa.

9.6.

A Movile não se responsabilizará por perdas, furtos, roubos, extravios ou danos
de objetos pessoais dos participantes, durante os dias do curso. Cabe a cada
participante o dever de guarda e cuidado com tais pertences. Caso o

participante se ausente do local do programa, ainda que por pouco tempo,
deve levar consigo seus pertences e equipamentos.
9.7.

Todos os participantes se comprometem a zelar e cuidar de todo o espaço no
qual será realizado o evento, bem como dos equipamentos e materiais
disponibilizados. Caso algo seja danificado, identificado o responsável, será
cobrada o valor para que aquele item seja consertado.

9.8.

A Movile a seu exclusivo critério, poderá, a qualquer tempo, se julgar
necessário, alterar as regras deste regulamento.

9.9.

O programa poderá ser cancelado, suspenso ou interrompido 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
Movile envidará, nesses casos, os melhores esforços para dar prosseguimento
ao programa tão logo haja a regularização do problema, resguardando-se, no
entanto,

a

possibilidade de cancelamento definitivo, na hipótese de

impossibilidade de sua realização.
9.10.

Todos os dados dos participantes serão compartilhados com as empresas
organizadoras, possibilitando ações futuras e abordagens focadas em
recrutamento.

9.11.

Os casos omissos não previstos neste regulamento serão julgados pela
Comissão Organizadora.

