ANEXO III
CHECK-LIST - COMITÊ TÉCNICO SEPLAG HACKNIT 2020
O Produto foi entregue a tempo no GitHub? [eliminatório]

SIM

NÃO
Os formatos de entrega das soluções foram respeitados? [eliminatório]

SIM

NÃO
A solução apresenta licença GPL [não-eliminatório]

SIM

NÃO
Utilização de ferramentas/linguagem código aberto [não-eliminatório]

A Solução foi desenvolvida utilizando linguagem de código aberto, assim como
todas as ferramentas utilizadas para o seu perfeito funcionamento.

A Solução foi desenvolvida utilizando linguagem de código aberto e utilizando
ferramentas proprietárias cedidas pela prefeitura ou que a prefeitura tenha licença.

A Solução foi desenvolvida utilizando linguagem de código aberto e ferramentas
proprietárias que possibilitam o uso gratuito com limitações e/ou necessita de
licenciamento para uso em produção.

A Solução foi desenvolvida utilizando linguagem de código aberto e necessita
de alguma ferramenta proprietário para o seu perfeito funcionamento.

A solução foi desenvolvida utilizando linguagem proprietária

A solução não foi desenvolvida ou demonstrada.
Integração com ferramentas já utilizadas pelo munícipio [não eliminatório]

A Solução apresenta integração com uma ou mais ferramenta já utilizada pelo
município.

A Solução não apresenta integração com nenhuma ferramenta utilizada pelo
município, porém oferece a possibilidade de integração.

A Solução não apresenta integração com nenhuma ferramenta já utilizada pelo
munícipio e é incompatível com essas.
A documentação contém

Linguagem de programação versão utilizada [ obrigatório]

Banco de dados e versão utilizada [ obrigatório]

Especificação de ferramentas necessárias para o funcionamento do produto [
obrigatório]

Requisitos mínimos para instalação [ obrigatório]

Manual de instalação, incluindo instalação e configuração de todas as
ferramentas e bibliotecas necessárias [ obrigatório]

Especificação de diretórios do ambiente (diretório de configuração, código
fonte, conexões, etc) [ obrigatório]

DER (Diagrama de Entidade de Relacionamento) [ opcional]

Diagrama de atividades [ opcional]

Versionamento
[
opcional]

Completude da Solução [não-eliminatório]

A solução foi demonstrada, incluindo sua documentação e códigos, e está
próxima de ser colocada em fase de testes em ambientes controlados.

A solução foi demonstrada, incluindo sua documentação e códigos, porém
precisa de alguns melhoramentos para se aproximar de uma possível versão para testes
controlados.

A solução foi demonstrada, porém com pouca documentação e/ou
demonstração de códigos, o que dificulta na avaliação de uma possível implantação.

A solução foi demonstrada com deficiências em seu escopo, documentação ou
funcionamento, precisando de muitos melhoramentos para se aproximar de uma versão
testável.

A solução foi demonstrada com muitas deficiências, dificultando sua avaliação.

A solução não foi demonstrada




Viabilidade para Implementação de acordo com a infraestrutura da prefeitura [nãoeliminatório]

A Solução precisa de baixíssimo aporte financeiro em infraestrutura para ser
implementada.

A solução precisa de baixo aporte financeiro em infraestrutura para ser
implementada.

A solução precisa de médio aporte financeiro em infraestrutura para ser
implementada.

A solução precisa de alto aporte financeiro em infraestrutura para ser
implementada.
[Para este quesito, será utilizada a tabela de pontuação abaixo:]
Pontuação

Recurso necessário

1

Ferramenta de desenvolvimento proprietária não gratuita

1

Instalação de software adicional com licença GPL. (Inclusive SO)

3

Instalação de software proprietário adicional sem licença GPL. (Inclusive SO)

1

Necessidade de criação de máquina virtual na nuvem. (Para cada máquina)

2

Necessidade de aquisição de máquina física em datacenter. (Para cada máquina)

1

Necessidade de link de Internet para acesso a máquina física.

2

Necessidade de equipamentos para acesso ao sistema, exceto smartfone, tablet,
laptop e PCs tradicionais e equipamentos da prefeitura já instalados. (Um ponto para
cada tipo de dispositivo)



1 ou 2 pontos – baixíssima / 3 ou 4 – baixa / 5 ou 6 – média/

>= 6 - alta

