
Tudo que você precisa saber sobre a 3ª etapa
do Processo Seletivo do Ismart 2023!



PARTE 2
Desafio Ismart



FASE 1

O que é?
Essa é uma etapa que está dentro da Maratona de Etapas do Processo
Seletivo Ismart 2023 e busca avaliar suas habilidades de resolver problemas,
apresentar soluções, trabalhar em grupo e se comunicar. 
Você deverá pesquisar individualmente sobre um tema e depois disso
participar de uma dinâmica em grupo com outros candidatos, onde
apresentará sua pesquisa e elaborará um trabalho em equipe que envolve o
tema pesquisado.

Jornada do Candidato:
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03/09 - Aula de abertura

Introdução do que é o Desafio Ismart,  quais e como serão
as etapas e o tema de pesquisa.

03 a 09/09 - Pesquisa Individual

Seis dias em que você terá que levantar dados e informações importantes
para sua apresentação individual.

10 e a 11/09 - Apresentação Individual

Antes da dinâmica, você terá 2 minutos para apresentar dados importantes
da sua pesquisa.

10 e a 11/09 - Construção em Grupo

Você e seu grupo terão que unir suas pesquisas e solucionar uma questão
relacionada ao tema do Desafio.

10 e a 11/09 - Apresentação em Grupo

Depois da construção você deverá apresentar o trabalho em grupo para o
avaliador.



Quando acontece? 
Você terá uma semana para realizar sua pesquisa individual, antes de se
encontrar com seu grupo e apresentarem o trabalho final! O Desafio Ismart
acontecerá em dois momentos, com duas listas de convocação. Atente-se
ao seu grupo e dia de convocação:

*O dia e o horário da sua apresentação e Dinâmica em Grupo será enviado para o seu e-mail. Fique de olho!

Quais são os primeiros passos?
1) Reservar as datas importantes na sua agenda, de acordo com a data que
você foi convocado. 

2) Assistir a Live Tirando Dúvidas: No dia 01/09, às 18h30, explicaremos
como irá funcionar o Desafio, as etapas e as atividades. O link de acesso para
as transmissões serão enviadas para seu e-mail de inscrição. Clique aqui e
inscreva-se no canal do Ismart para não perder nada. 
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Atividade
Cronograma para

convocados em 24/08
Cronograma para

convocados em 19/10

Abertura do Desafio
Ismart 

03/09 (Sábado) 29/10 (Sábado)

Pesquisa Individual
De 03/09 (Sábado) a

09/09 (Sexta)
De 29/10 (Sábado) a

04/11 (Sexta)

Apresentação e
Dinâmica de grupo*

10/09 (Sábado) ou
10/09 (Sábado)

05/11 (Sábado)

0404Processo SeletivoProcesso Seletivo  
20232023

https://www.youtube.com/c/Ismartoficial


LEMBRE-SE: Todos os momentos do Desafio Ismart fazem parte da
avaliação. Participe da Abertura, onde você terá todas as instruções, faça
o seu trabalho individual e compareça no dia da Apresentação Dinâmica
em Grupo, para garantir sua participação na etapa.

LEMBRE-SE: Nesse dia, cada candidato terá 2 minutos para apresentar
ao seu Grupo e Avaliador os dados mais relevantes que pesquisou.

O que vou fazer nessa etapa?
1) Abertura do Desafio
No sábado, dia 03/09, das 09h ao 12h, teremos a Aula de Abertura do
Desafio Ismart! Neste momento explicaremos o que é o Desafio, quais
atividades precisam ser feitas e qual será a entrega final! Nesse dia você terá
seu tema de pesquisa! Para ingressar basta clicar no link que você receberá
via e-mail e Plataforma do Processo Seletivo.
Ative o alarme do seu celular e garanta sua participação!

2) Atividade Individual
Entre o momento de Abertura e o momento de apresentação, você deverá
pesquisar sobre o tema do Desafio Ismart. As instruções serão dadas no dia
da Abertura do Desafio!

Spoiler: Você deverá levantar dados importantes sobre esse tema, para que
você possa entender e explicar sobre ele. Após isso, você deverá juntar esses
dados para apresentá-los no dia da Dinâmica em Grupo. 
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LEMBRE-SE: Fique de olho no seu e-mail para saber o dia, horário e link
de acesso para conversar com o Mentor.

Momento de apresentar sua pesquisa sobre o tema em dois minutos para
seu grupo, junto a outros candidatos, e seu Avaliador. Depois disso, vocês
reunirão todas as informações pesquisadas para elaborarem uma
apresentação do grupo que deverá ser feita para o avaliador. Serão
avaliadas suas habilidades de resolver problemas, apresentar soluções,
trabalhar em grupo e se comunicar. 

LEMBRE-SE: O Ismart decidirá seu grupo, não será possível escolher seus
colegas. Caso você não participe dessa atividade, será automaticamente
desclassificado.

WhatsApp: (21) 99195-4950
E-mail: processoseletivo@ismart.org.br

3) Mentoria e Grupo para Dúvidas
Está com dúvidas sobre a Atividade Individual e os próximos passos sobre o
Desafio? Não se preocupe! Separamos alguns momentos para você se dedicar
a Mentoria e entender tudo sobre essa etapa.

4) Apresentação e Dinâmica em Grupo

Ainda ficou com alguma dúvida? Entre em contato através dos canais de
suporte do Ismart: 
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Boa Sorte!

Fique de olho nas nossas redes sociais!
Logo vamos disponibilizar novos guias  sobre

as etapas que virão em seguida.



Transformando talentos em
protagonistas do futuro.

/instituto-ismart

/ismart.oficial

@ismart.oficial

/ismart


