
       
 
 
 

Seleção dos Participantes da Maratona Chama na Solução  
 
 
Este documento visa esclarecer o processo de seleção dos participantes da Maratona. As             
inscrições recebidas por meio de Google Forms foram analisadas na planilha de Excel que é               
gerada no processo de extração dos dados de inscrição.  
 
As inscrições que estavam duplicadas foram eliminadas mantendo-se a primeira inscrição do            
indivíduo.  
 
As demais inscrições com dados completos foram selecionadas segundo os seguintes           
critérios:  

● Ordem de inscrição 
● Nacionalidade estrangeira 

 
Isto significa que após a ordem de inscrição, os estrangeiros foram incluídos no grupo de               
participantes selecionados. Não ficando nenhum de fora desta seleção.  
 
Com este grupos de participantes válidos, houve a divisão dos mesmos segundo o critério              
temática. Onde a primeira temática de escolha dos participantes foi inicialmente considerada.            
Posteriormente os participantes foram alocados nas diversas temáticas os participantes abertos           
a quaisquer temas.  
 
Para a divisão de grupos dentro das temáticas usou-se dois critérios: igualdade de gênero,              
diversidade de origem, e acesso a internet. Sendo portanto os grupos mesclados quanto aos              
gênero, vale aqui salientar que este equilíbrio nem sempre foi atingido devido a maioria de               
participantes serem do gênero feminino. Os participantes estrangeiros não foram alocados num            
mesmo grupo a fim de que haja interação dos participantes com diferentes nacionalidades.             
Quanto aos que assinalaram possuir pouca internet, estes foram colocados em grupos de             
maioria de participantes com acesso a wifi.  
 
Após a adição dos participantes na ferramenta de comunicação WhatsApp, os números que             
não foram identificados como operantes, entramos em contato por mensagem convencional           
SMS ou ligação. Houve um caso de número errado, que o portador disse não ter relação com o                  
número inscrito. Esses e os casos de participantes que voluntariamente desistiram de participar             
do evento, foram portanto eliminados e novos inscritos recrutados conforme descrito acima.            
Logo a lista de participantes selecionados foi validada quanto ao número de celular enviado na               
inscrição e o acesso a ferramenta whatsApp.  
 
 


