Olá,
As informações abaixo são MUITO IMPORTANTES e não podem ser ignoradas, ok?
Você está participando do Processo SEBRAE/MG - Regional Centroeste e Sudoeste e chegou a hora de
entendermos, por meio de um game online, como é o seu desempenho em um cenário de resolução de
problemas!
A classificação final será com base na performance no game, que é composta por dois indicadores: enigmas
resolvidos (peso 1/3) e sua eficiência na resolução deles (peso 2/3).
Sinta-se à vontade para tirar suas dúvidas com o suporte da Huddle Brasil, diretamente pela página do
Facebook ou pelo e-mail.
Como funciona o game?
Neste game, seu objetivo é descobrir a resposta dos enigmas dentro do tempo limite, contando com o auxílio de
pistas e caçando as respostas na internet.
A duração média é de 15 minutinhos.
O jogo é composto por 4 enigmas e você começará com um saldo de $40.000 em sua conta corrente. Esse
dinheiro será usado para adquirir recursos (pistas, tentativas etc.) necessários para conseguir avançar.
Como faço para participar?
1. Para acessar o game copie o link e cole no navegador: https://bit.ly/2Zh7Zva
•
•

Chrome, Safari ou Samsung Internet no celular;
Chrome ou Firefox no Windows ou MacBook.

2. Clique em “Fazer Cadastro” e confirme seus dados (Nome completo, e-mail e CPF);
3. Realize o game até o dia 25 de agosto às 23h59.
A previsão de realização dessa etapa é do dia 24 até o dia 25, após iniciar o game você não poderá refazer!
Atenção!!!
Verifique o desempenho de sua internet - garanta que você esteja coberto por uma boa internet.
Para acesso pelo celular use um dos seguintes navegadores: Chrome, Safari ou Samsung Internet.
Para acesso pelo desktop (PC ou Notebook) utilize os navegadores Chrome ou Firefox, lembrando que a versão
do Windows deverá ser 7 ou posteriores, se MacBook deverá ser MacOS 10.0 ou versões posteriores.

