
Para fazer uma inscrição ou iniciar um rascunho, clique no botão azul “Faça uma Inscrição” na homepage 
do desafio. 

Faça uma inscrição 
 
Procure companheiros de equipe 
 
Você se cadastrou para este desafio. Descadastre-se 



Você será então guiado através do formulário de inscrição. 

Inscreva-se no  Desafio [Nome] 

Mais 3 meses para se inscrever 

Selecione um dos seus projetos de portfólio ou adicione um novo projeto: 

Adicione um novo projeto 

Você ainda não adicionou 
qualquer projeto ao seu portfólio. 

 
Saiba mais sobre Portfólios em 

ChallengePost 



Adicione um novo projeto 
 
Por favor observe as nossas diretrizes de comunidade. 

Importar do GitHub          Poupe tempo importando informações do projeto do GitHub. 

Nome do projeto  

Salve e continue              Cancelar  



Adicione um novo projeto 
 
Por favor observe as nossas diretrizes de comunidade. 

Nome do projeto  

Mensagem de rodapé (tagline) 
Torne-o empolgante: “Atalhos de teclado 
insanamente fáceis” ou “biblioteca multi-touch 
artesanal para JavaScript” 

Imagem em miniatura 
Formatos JPG, PNG, ou GIF, tamanho máximo do 
arquivo 5 MB. Para melhores resultados, utilize uma 
resolução 3:2 (e.g., 600px x 400px) 

Mude a imagem 

Salve 
  
Cancelar 



Salve 

Cancelar 
Adicione companheiros de equipe 

Enviaremos email às pessoas adicionadas aqui e 
solicitaremos que confirmem se querem ser 
adicionados à sua equipe. 

Envie o convite 

Qual a estória por trás do “X”? 
Formate sua descrição com Markdown 

Quais as ferramentas e recursos que você utilizou? 
 
 

Linguagens de tag, APIs, hardware, hosts, bibliotecas, kits UI e frameworks - até mesmo Pokemon, se servir! 



Cancelar 

Salve 
 Links 

Links para o site do seu projeto, lista de loja de aplicativos, 
depósito, deck, etc. 

ADICIONE OUTRO LINK 

Video 
Bons vídeos se tornam virais. Aprenda a fazer um vídeo incrível 
 
YouTube, Vimeo, ou Youku URL 

Galeria de imagens 
A primeira imagem adicionada será utilizada como a imagem miniatura do 
seu projeto. 

Escolha os arquivos 
 

Ou arraste e solte 
 

Formato JPG, PNG, ou GIF 
tamanho máximo do arquivo 5 MB 

resolução 3:2 
 

Deletar projeto 



Mais 3 meses para se inscrever 

Inscreva-se no  Desafio [Nome] 

Passo 1: selecione um projeto 

Criado por:  

Edite os detalhes do 
projeto 

Passo 2: complete a sua inscrição no desafio 

Perguntas usuais estarão em português.   



Eu, e todos os meus companheiros de equipe, lemos e concordamos 
com as regras oficiais e os termos de serviço da ChallengePost. 

Inscreva-se no  Desafio [Nome] 

Você pode continuar a editar a sua inscrição até o último dia do prazo de inscrição. 

Perguntas usuais estarão em português.   


