Criação do Site da Atos Capital.
Parceria com estudantes de tecnologia da informação - FANESE

EDITAL DE CONCURSO PARA CRIAÇÃO DO NOVO SITE DA ATOS CAPITAL

A Atos Capital abre inscrições para o concurso de criação do site da empresa e apresenta as
informações necessárias para participação dos interessados.

É coisa simples, galera! Vamos lá!!!!

1. O site deverá seguir o layout aprovado pela diretoria exatamente como foi
apresentado, obedecendo as imagens, cores e texto. Somente será permitida a
alteração do tipo de fonte, algumas animações, mas não exagere.
2. O texto será fornecido pela assessoria da Atos Capital.
3. Uso obrigatório de CSS, HTML e Javascript podendo anexar / bibliotecas e frameworks
de utilização livre na internet a fim de anexar animações e interatividade ao layout
proposto.
4. Disponibilizar o código no github em URL pública e em um link do próprio github para
que seja visualizado o resultado final do site.
5. O site deverá ser responsivo para mobiles.
6. O site deverá ter a versão em Inglês e Espanhol.
7. O projeto do site deverá ser entregue impreterivelmente no dia 25/04/2022
disponibilizando o código no GITHUB (item 4).
8. Serão selecionados 5 finalistas que deverão apesentar seu projeto aos membros da
diretoria da Atos Capital de forma presencial na FANSESE (data a definir).
9. Serão avaliados: Qualidade; Reutilização e componentização; Organização; Utilização
de framework; Organização e documentação do projeto.
10. A banca avaliadora será formada pela diretoria da Atos Capital e profissionais de
tecnologia da informação.

Inscrições
11. As inscrições serão realizadas através do e-mail concurso@atoscapital.com.br no
período de 21/03/22 a 25/03/22.
12. Para realizar a inscrição, deverá anexar no e-mail: RG e Comprovante de Matrícula.
13. O aluno receberá um e-mail de confirmação da inscrição.
14. O criador do site escolhido ganhará uma ALEXA (ECHO DOT 3ª geração) e concorrerá a
uma VAGA de estágio remunerado na Atos Capital por período a combinar.
15. O processo seletivo para o estágio será entre os 5 alunos finalistas.
16. O concurso é exclusivo para alunos devidamente matriculados e cursando o curso de
Tecnologia da Informação da FANESE independente do período.

E aí? Ficou interessado?

Participe. Tá valendo!!!

