
Manual de 
Sobrevivência

Olá!
tudo bem?
 
Este é o seu manual 
de sobrevivência ao 
Hiring Coders #3!



Hiring Coders #3

Este documento é o seu Manual de Sobrevivência e 
tem como principal objetivo fornecer as primeiras 
informações necessárias para você não perder nada 
e ter um super desempenho no programa!

Mais informações serão passadas durante o 
programa e qualquer dúvida sobre o conteúdo deste 
material deverá ser tirada via Slack.

Prepare-se para semanas suuuper intensas!
#HiringCoders



Plataformas

Se liga nos 
acessos! 😀
Nas próximas páginas você 
verá quais plataformas 
utilizaremos para uma 
imersão 100% online



Quais plataformas vamos utilizar?

Slack

Nosso canal de 

comunicação e interação 

durante todo programa

YouTube

Onde acontecem nossas 

mentorias e lives 

semanais.  

Plataforma 

Gama Academy

Plataforma onde 

disponibilizamos todos os 

assignments e mentorias 

gravadas

Cronograma de 

Treinamento

No cronograma você 

conseguirá ver uma prévia 

dos dias e horários das 

aulas 

VTEX Community

Canal oficial para 

compartilhar tudo que 

sabem e tirar dúvidas 

técnicas sobre os módulos 

e linguagens

Após receber os links de cada ferramenta, sugerimos que favorite para facilitar sua jornada.



Canal de Comunicação  
Slack
A partir de agora, vamos deixar o e-mail e WhatsApp 
de lado um pouquinho. Aqui no Hiring Coders, nós 
utilizamos o Slack como plataforma oficial de 
comunicação. 

Vamos postar avisos e mantê-los informados por lá e 
apenas por lá, combinado? 

Ah, no canal #_avisos só nós da Gama Academy 
postamos, ok? 

Lá estarão informações essenciais e você deverá 
estar sempre de olho.
Qualquer dúvida que você tenha é só procurar um 
dos Yellow Belts: Will, Ana, Bruna ou João.



Como usar o
Slack?
Assim que acessar, clique no título do workspace, no 
lado superior esquerdo em Hiring Coders #3. Um 
menu abrirá. Clique em Perfil e Conta e, então, em 
Editar Perfil.

Troque sua foto e personalize seu nome com Nome e 
Sobrenome. 

Sempre que forem responder uma mensagem 
postada, usem a thread. 

Ela é como os comentários do Facebook, deixa a 
conversa dentro da mensagem inicial para não lotar 
o canal. Para isso, basta passar o mouse sobre a 
mensagem e clicar no balãozinho:



Conhecendo o YouTube
Todo o programa de treinamento Hiring Coders será 
assíncrono (aulas gravadas online), você poderá  
programar o seu próprio horário de estudo, porém as 
nossas mentorias serão ao vivo e para isso utilizamos 
a plataforma YouTube.

Esse será o momento onde nós acompanhamos 
vocês de pertinho e vocês poderão tirar todas as 
dúvidas sobre o conteúdo liberado a cada semana!  
Os links dos encontros ao vivo serão disponibilizados 
no seu cronograma de estudos e, também, no Slack 
pelos Yellow Belts.  :)

Ah! As mentorias serão gravadas e disponibilizadas 
posteriormente, porém é muito importante que você 
participe do momento ao vivo, ok?



Plataforma 
Gama Academy
Onde você encontra tuuuuudão!

O nosso sistema de treinamento é onde publicamos 
todas as nossas mentorias gravadas, tarefas e desafios 
do programa. Fique beeeem ligado(a) nos prazos, 
hein? 

Seu acesso será habilitado até um dia antes do início 
do programa.

Atenção! No próximo slide terá um passo a passo para 
ajudar você assim que o sistema estiver liberado, mas 
qualquer dúvida pode procurar o Yellow Belt, ok?



Plataforma Gama Academy

Como acessar a plataforma de treinamentos?

1. Acesse app.gama.academy;

2. Digite seu e-mail utilizado no cadastro do programa e clique em 
“Próximo”

*Caso seu e-mail não esteja cadastrado, abrirá um formulário para preenchimento.

3. Ao logar pela primeira vez você verá, no carrossel “Jornadas Gama”, o 
card “Hiring Coders”. Clique no card;

4. Você verá a página da edição da sua stack. Agora, você só precisa 
clicar em “Se inscrever”;

5. Prontinho! Você chegou à página interna de conteúdos do Hiring 
Coders!



Canal de Comunicação  
VTEX Community
Como acessar a plataforma de dúvidas?

VTEX Community é um canal onde todos vocês 
podem interagir entre si, com parceiros VTEX e com 
a nossa equipe. Ideal para a troca de ideias e 
dúvidas.

A VTEX Community tem o propósito de ser um 
espaço público que permite ao ecossistema 
compartilhar conhecimentos dúvidas e descobertas. 

Na Comunidade, você pode: 
- Fazer perguntas;
- Responder perguntas de outros usuários.

https://community.vtex.com/


Plataforma VTEX Community

Como acessar a plataforma VTEX Community?

1. Acesse https://community.vtex.com/;

2. Clique em Cadastre-se e preencha todos os seus dados, de 
preferência use seu mesmo e-mail e usuário usado no slack do Hiring 
Coders;

3. Verifique seu e-mail e siga as instruções para ativar sua conta;

4. Conta ativada!

5. Prontinho! Você chegou à página interna de conteúdos do Hiring 
Coders!



Canal de Comunicação  
VTEX Community
Como utilizar a plataforma VTEX Community?

1. Assim que realizar o login na sua conta, clique em + 
Novo Tópico no menu do lado direito;

2. Coloque o título do seu tópico, selecione qual é a 
categoria que ele se encaixa dentro da categoria 
exclusiva Hiring Coders e depois é só escrever no 
campo disponível qual sua dúvida/problema/sugestão. 
Do lado direito você poderá visualizar como sua 
postagem ficará para todos os usuários da 
Comunidade;

3. Assim que escrito tudo que gostaria, é só clicar em + 
Criar novo tópico, no canto inferior esquerdo da 
página;

4. Pronto! Agora é só aguardar que algum colega ou 
membro da equipe responderá seu tópico!



Dicas importantes
Atenção!

1.

Antes de criar um 
novo tópico, 
sempre verifique se 
não há nenhum 
outro que aborda a 
mesma questão; 

2.

Sempre categorize 
seus tópicos 
corretamente para 
ajudar os outros 
usuários e nossa 
equipe a encontrar 
seu tópico;

3.

Você pode usar 
imagens para ajudar 
a mostrar sua 
dúvida, caso ache 
necessário, use e 
abuse dos recursos 
da comunidade!



Assigments
Me conta, 
quem são 
esses famosos 
assigmnets?
Vamos explicar como 
acontecem as entregas no 
sistema de treinamento.



Assignments

No início de cada semana, vai aparecer uma nova 
aba no sistema de treinamento, você precisa clicar 
nela para ver os novos assignments. Não tem 
notificação!

Dicas:

O  sistema de treinamento com os 
assignments só fica disponível na data de 
início da sua jornada.

Lembrete:

Os assignments são como nós chamamos as tarefas, lições de casa 
ou atividades práticas do programa, onde aliamos conteúdo teórico 
com a mão na massa.

Quando os assignments estiverem disponíveis, você receberá 
instruções do que deverá ser feito pelo sistema de treinamento. Tudo 
será acompanhado pelo time Gama para que possamos ver o quanto 
você manda bem!

As tarefas vão desde avaliação da sua semana, até a entrega de 
conteúdos importantes durante o treinamento. 



Conteúdos
Ai que curiosidade,
quais os 
conteúdos de 
treinamento?
Vamos conversar sobre a  jornada de 
aprendizagem da sua academia…



Sua Jornada

Lógica de 
Programação CSS HTML GIT

Serão 15 semanas divididas em 04 
fases, começando no dia 26/04 e 
terminando no dia 03/08. 

Durante o treinamento você irá 
estudar, desde conteúdo mais 
básicos que você já aplica no seu 
dia a dia, até aprofundar um 
conteúdo teórico que você já 
conhece na prática. 

Já pensou? <3

Javascript Node.JS VTEX IO E muito mais…



Funil de Aprovação

A cada fase teremos uma 
alteração no número de 
participantes.

Então estude, participe das 
mentorias online e garanta 
sua vaga no Desafio Final!

Serão aprovados 3.000 participantes para 
o Treinamento VTEX IO.

E 60 finalistas 
vão para o 

Desafio 
Final

Serão 15.000 participantes para a fase do 
Treinamento FullStack.

Serão aprovados 300 
participantes,  para o 
Desafio da Semi Final



Para acompanhar o seu desempenho na academia 
teremos um ranking com o resultado da seguinte 
pontuação:

Provas técnicas - Serão 10 questões e cada 
resposta certa vale 1 ponto

Assignments - Para cada atividade recebida, dentro 
do solicitado no sistema de treinamento, valerá 01 
ponto

Engajamento - Feedback das provas e perguntas e 
respostas no Community valem 01 ponto. Ao final de 
cada fase, o usuário que estiver melhor rankeado no 
Community ganhará + 5 pontos.

Sua Jornada



Horários
Suas aulas serão gravadas e também ao 
vivo. Você pode organizar sua rotina para 
assistir as aulas gravadas no melhor 
momento do seu dia, porém as aulas 
síncronas deverão ser assistidas nos 
horários pré-determinados.

Cronograma Geral

No primeiro dia vamos 
apresentar toda a sua jornada, 
apresentar os professores e 
ainda conhecer seus 
parceiros de aula.

01. Abertura 
terça-feira, 26/04 ás 
17h

Todas as informações de 
datas e horários de mentoria 
ao vivo serão disponibilizadas 
no cronograma geral. 

02. 
Mentorias ao 
vivo

Ficam disponíveis no sistema de 
treinamento e você deve assistir 
conforme a indicação do 
cronograma.

03. Aulas 
gravadas



Dicas importantes
Atenção!

Cuidado com a gestão do tempo; Nossas aulas 
são assíncronas (online), então organize uma 
carga horária diária para os estudos;

Mindset colaborativo: compartilhe, faça 
conexões, aproveita que esse momento é seu;

Está com alguma dúvida? Você sempre poderá 
buscar no histórico do Slack e/ou trocar ideia 
com os demais participantes. 

Respeite as ideias e dúvidas dos colegas;

Fique atento ao sistema de treinamento pois não há 
notificação;

Comunicação assíncrona. Priorize o “oi, tudo bem? 
sou o fulano e estou com o problema X, será que 
você poderia me ajudar?” e evite “oi, tudo bem?” e 
esperar a pessoa responder antes de dizer o motivo 
do seu contato;



Juntos vamos mais longe
Atenção!

Tratar a todes, como queremos ser tratados, isto é, com respeito e bondade;

Não ofender verbalmente a ninguém.

Atitude discriminatória serão repudiadas e os responsáveis serão imediatamente desclassificados do 
treinamento.

Nós prezamos muito pelo senso de comunidade e boa convivência entre os participantes do Hiring Coders #3, para 
isso pedimos que prestem atenção em algumas regrinhas básicas:



Recados finais
Atenção!

O seu treinamento inicia na terça-feira, 26/04 ás 17h. Não 
falte! Vamos explicar pontos importantes

Início do treinamento

Todas as mentorias ao vivo são gravadas e disponibilizadas 
pelo yellow belt no cronograma. Então basta acessá-lo. 

Gravação das mentorias 

A partir de agora toda a comunicação será realizada 
através da nossa plataforma de comunicação oficial. 

Slack > Comunicação

O sistema de treinamento da Gama ficará 100% disponível 
apenas no dia e horário de início do treinamento

Plataforma Gama Academy



E ai,
Vamos com tudo?
CORRE NO SLACK e envie sua 
primeira mensagem no canal geral 
com a hashtag #EntendiTudo

Espero você no Slack e na nossa 
abertura no dia 26/04, terça-feira às  
17h



Dúvidas?
Esse é só o 
começo da nossa 
jornada!

Pode nos perguntar! 

Lembre-se,  sempre que 
precisar de ajuda durante o 
treinamento acione a pessoa 
Yellow Belt. 

E caso tenha dificuldades nos 
seus acessos envie um e-mail 
para: 
suporte@gama.academy


