
  
 

Informações e Regras de Participação  
 

DigiGirlz  
 

 

I — SOBRE O DIGIGIRLZ  
 

A Microsoft e a Recode convidam mulheres interessadas em desenvolvimento de 
carreiras no mercado de TI a participarem do DigiGirlz Day, um evento promovido pela 
Microsoft que nesse ano será totalmente online, no dia 9 de março.  
 
Neste dia,  as mulheres selecionadas participarão de duas palestras. A primeira aborda 
o tema “Empregabilidade e Carreiras em  Tecnologias”, a segunda sobre a “Construção 
de Currículo e Dicas de Ferramentas para Busca de Recolocação”. Em seguida, haverá 
um desafio em grupo com o tema:  Inclusão de Mulheres no Mercado de Trabalho de 
Tecnologia. 
 
Veja abaixo como participar do evento e, ainda, ganhar kits DigiGirlz e celulares  
 
II — PASSO-A-PASSO PARA PARTICIPAÇÃO 
 

Todas as mulheres, residentes no Brasil, a partir de 18 anos podem participar do evento, 
seguindo os passos abaixo:  
 
 
Passo 1: realize o curso Introdução ao Mundo Digital  
 

• Entre na página: https://recode.org.br/digigirlz e clique “Quero começar a cursar”. 
 

• Após realizar o cadastro, clique em “DigiGirlz” e  faça o curso: Introdução ao 
Mundo Digital até 02/03/2021.  

 
Passo 2: preencha a ficha de Inscrição 
 

• Durante a realização do curso ou após a conclusão, inscreva-se na página 
https://recode.org.br/digigirlz em “Quero me increver no evento”.  
 

• Mesmo que já tenha realizado o curso, é importante que você o refaça no período 
compreendido entre o dia de lançamento do programa e o dia 02/03/2021. O 
percentual de realização será um dos critérios de seleção. 
 

• Não deixe para se increver na última hora! Vagas limitadas!  
 

 
III — SELEÇÃO DAS PARTICIPANTES  
 

Serão selecionadas 35 participantes para o evento 
Os critérios de seleção serão:  

ü Finalização ou maior percentual de participação no curso “Introdução ao Mundo 
Digital”; 

ü Ordem de finalização do curso (ou maior percentual de participação); 
ü Prioridade para, no mínimo, 40% de mulheres que se declarem pretas ou pardas; 
ü Prioridade para mulheres que ainda não participaram de algum evento DigiGirlz . 

 
A Recode confirmará a participação das inscritas no DigiGirlz Day e dará todo o suporte e 
apoio para informações e dúvidas. 
 



  
 
Importante!  
Para participar do DigiGirlz Day será necessário que a participante garanta que terá 
acesso à internet, fone ou caixa de som, microfone e webcam, pois as atividades serão 
realizadas online, na plataforma Microsoft Teams-MS Teams. O aplicativo MSTeams deve 
estar instalado no equipamento dos participantes para o início das atividades.  
 
Baixe em: https://www.microsoft.com/pt-br/microsoft-365/microsoft-teams/free 
 
V — PROGRAMAÇÃO DIGIGIRLZ DAY  
 
Horário: 12h30h às 18h (aproximadamente) 
 
Palestra 1:  “Empregabilidade e Carreiras em  Tecnologias”  
Palestra 2: “Construção de Currículo e Dicas de Ferramentas para Busca de Recolocação” 
 
Desafio  
As mulheres serão divididas em grupos de até 5 participantes e juntas pensarão em uma 
proposta para o tema:  
 
“Inclusão de Mulheres no Mercado de Trabalho de Tecnologia”. 
 
A Recode estará a postos com monitores e facilitadores para ajudar as participantes nas 
salas virtuais. 
 
 
Avaliação  
O grupo apresentará a proposta e uma comissão julgadora escolherá a melhor, 
utilizando os seguintes critérios:  
 

ü Clareza e obetividade.  
ü Viabilidade da proposta. 
ü Benefícios para as mulheres. 
ü Criatividade e inovação. 

 

 
VII —  PREMIAÇÃO E RECONHECIMENTO 
 

ü As mulheres do grupo vencedor ganharão um celular (um celular para cada 
participante)   

ü Todas as participantes selecionadas para o DigiGirlz Day ganharão um Kit 
Especial, com camisa do evento, fone de ouvido, moleskine e pasta plástica. 

ü Todas as participantes selecionadas para o DigiGirlz Day ganharão R$ 30,00 
de crédito para celular.  

ü As propostas poderão ser divulgadas nas Redes Sociais da Recode  
ü Todas as participantes receberão certificado digital de participação  

 
Descrição do Celular:  
 

Sistema Operacional: Android 
Dual Chip 
RAM: 3 GB 
Memória interna: 32 GB 
 

 
VIII — PRAZOS   
 

ü Finalização dos cursos e inscrições: até 02/03 
ü Divulgação das selecionadas: 03/03 
ü Envio de créditos para celular: de 03/03 até 08/03 
ü DigiGirlz Day: 09/03 a partir das 12h30 



  
 

ü Recebimento do kit: aproximadamente 15 dias após o evento, dependendo da 
região.  

ü Recebimento do celular para as ganhadoras: em até 20 dias úteis após o 
evento, dependendo da região.  
Importante: a premiação será realizada mediante a assinatura de Termo de 
Doação. Caso o participante não seja encontrado ou não responda a Recode, 
via telefone ou e-mail,  no período de até 15 dias úteis  após o evento, o prêmio 
não será entregue.  

ü Divulgação das vencedoras: 10/03 
ü Envio de certificado de participação: até 19/03 

 
IX — COORDENAÇÃO 
 

À Recode caberá a coordenação geral do evento. É de sua competência:  
 

ü Disponibilizar regras de participação, plataforma de aprendizagem e página de 
inscrição;  

ü Enviar Kits DigiGirlz 
ü Acompanhar as inscrições 
ü Viabilizar o DigiGirlz day 
ü Divulgar ganhadores da premiação. 
ü Enviar prêmios  

 
Em caso de dúvidas, envie um e-mail para: eventos@recode.org.br  
 
Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 2021. 


