Joinville, 29 de maio de 2018.

ATA DO JULGAMENTO
No dia 21 de maio de 2018, entre 11h e 18h, a comissão julgadora foi
instalada em um local secreto e seguro para iniciar a segunda etapa do processo de
avaliação dos projetos, com a presença dos jurados: Gustavo Cedroni, Mario Biselli,
Roberto Loeb, Emerson Edel, Marcelo Hack e Danilo Conti.
Foi informada à comissão julgadora pela coordenação do concurso o número
de 87 projetos inscritos, 17 projetos desclassificados, dentre esses, 9 projetos em
reavaliação de classificação, perante análise técnica do sistema.
A coordenação do concurso apresentou o cronograma de avaliação aos
jurados, bem como a disponibilidade para consulta das Bases do Concurso e
consultas realizadas durante o processo do concurso.
Cada jurado analisou e pontuou os projetos segundo critérios
pré-estabelecidos dentro de sua competência específica, de acordo com o Anexo V
do edital com notas de 0 a 10.
O primeiro dia de avaliação terminou às 18h com 54 projetos avaliados.
No dia 22 de maio de 2018 às 9h30 os jurados deram continuidade a
avaliação da segunda etapa, com a presença dos jurados: Gustavo Cedroni, Mario
Biselli, Roberto Loeb, Emerson Edel, Marcelo Hack e Danilo Conti.
Os jurados foram informados pela coordenação que em virtude dos recursos
recebidos contestando a desclassificação por descumprimento do item 10.1 do
Edital, a comissão do concurso identificou uma falha técnica no sistema e, portanto,
reconsiderou a desclassificação dos projetos inscritos conforme retificação de ata de
julgamento da primeira etapa publicado no site oficial.
Às 11h os jurados terminaram a avaliação dos 25 projetos restantes da
segunda etapa e a comissão organizadora apurou os projetos com as dez maiores
notas.
Os jurados analisaram os projetos classificados, escolhendo os 5 projetos
premiados entre os dez finalistas e 3 menções honrosas entre todos os projetos
avaliados. Primeiro Colocado PVL-G3N9ZTQ, Segundo Colocado PVL-G3ZKBVQ,
Terceiro Colocado PVL-G3MGDA6, Quarto Colocado PVL-G3ZYL3M, Quinto
Colocado PVL-G3ZKELY, Menção Honrosa A PVL-G3ZBFHE, Menção Honrosa B
PVL-G3ZK88S e Menção Honrosa C P
 VL-G3ZAFQ7.

Para encerramento do trabalho,os jurados escreveram a ata do julgamento
final.
A comissão organizadora agradece todos os participantes e parabeniza os
premiados do Concurso Ágora Tech Park.
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