
ANEXO V: AVALIAÇÃO DE HABILIDADES PRÁTICAS  
 
Disposições preliminares  
 
1. Para realizar a Avaliação de Habilidades Práticas será proposto um desafio para cada Área de Capacitação, 
a ser resolvido pelo participante.  
2. O participante terá 3 (três) horas para codificar sua solução e armazenar os resultados/códigos na plataforma 
Gitlab.  
3. Cada participante receberá acesso à sua área de upload, no Gitlab.  
4. O participante deverá estar conectado, via videoconferência com compartilhamento de tela, durante todo o 
processo de codificação, para fiscalização da atividade.  
5. A plataforma adotada para a videoconferência será o Hangout.  
6. Será enviado um link de acesso à videoconferência para cada participante, por e-mail.  
 
Requisitos  
 
1. Acesso à internet.  
2. Conta que possibilite a utilização da plataforma adotada para videoconferência.  
3. Conta que possibilite a utilização da plataforma Gitlab.  
4. Área 1: Biblioteca OpenCV, para tratamento do subproblema relacionado à Visão Computacional.  
5. Área 1: Plataforma para construção de páginas web.  
6. Área 1: Plataforma para construção de aplicações móveis.  
7. Área 2: Conhecimento sobre o simulador Tinkercad (https://www.tinkercad.com/).  
8. Área 3: Ferramenta de Modelagem UML que permita a extração em formato de imagem para anexo à 
resolução do desafio. 
9. Área 4: Software TPW3-PCLINK. (Link para download: encurtador.com.br/oBKNR)  
 
Recursos para consulta  
 
1. Para a resolução dos desafios propostos o participante pode acessar páginas web para realizar consultas, 
bem como outras fontes como: livros, cadernos, códigos que o participante já implementou* e etc.  
 
Disposições Finais  
 
É importante destacar que:  
 
1. É de responsabilidade do participante a instalação das bibliotecas (OpenCV) e demais plataformas e pacotes 
necessários para o desenvolvimento da solução.  
2. Também é de responsabilidade do participante manter-se conectado junto à plataforma de videoconferência 
adotada, com compartilhamento de tela, durante todo o desafio.  
3. Para este desafio é terminantemente proibido o uso de códigos completos prontos*. Caso o participante utilize 
trechos de código prontos, poderá ser eliminado.  
4. Caso a conexão do participante caia, é de responsabilidade do participante retornar imediatamente para a 
videoconferência com compartilhamento de tela. Caso o participante demore a retornar à conexão, é de total 
interpretação da equipe avaliadora julgar a ausência do participante, podendo o mesmo ser eliminado do desafio.  
5. Os critérios de avaliação serão: i) Completude das soluções propostas e implementadas (Se funciona 
corretamente) e; ii) Qualidade das soluções propostas e implementadas.  
6. É responsabilidade do participante organizar seu tempo durante o desafio, devendo o mesmo fazer o upload 
dos códigos e soluções no prazo definido.  
7. O participante poderá utilizar a linguagem de programação que achar adequada, quando a mesma não for 
especificada. 


