
Guia para colaboradores



O CN42

O Código Nerd 42 (ou CN42) é formando por um grupo de amigos nerds 
que sempre tiveram vontade de ter um espaço na web para debater diversos 
assuntos relacionados às culturas pop e geral.

O projeto está em desenvolvimento atualmente, porém, já em fase final. 
Estamos criando um site, um podcast e um canal no Youtube para explorar 
todos os assuntos que amamos discutir e para ter aquele cantinho para 
chamar de “nosso”.

Mas e esse “42” no nome? Se sacou a referência, parabéns. Você é um dos 
nossos!



O Site

Se alguém nos pedisse para definir o que é o nosso site, diríamos que esta-
mos criando algo único, uma mistura inspirada em diversos sites que curtir-
mos e acompanhamos ao longo dos últimos anos e assuntos que adoramos 
numa conversa entre amigos.

Os nossos artigos vão se definir maioritariamente em duas categorias: 
notícias do mundo nerd e artigos especiais.

Notícias

Não tem nenhum segredo aqui, a nossa intenção é cobrir diariamente as 
novidades do universo nerd, publicando notícias relacionadas à jogos, even-
tos nerds/geeks, filmes, séries de TV, livros, música, tecnologia e, eventual-
mente, reviews de determinados produtos da mídia (livros, jogos, álbuns, 
filmes e séries de tv).

Artigos Especiais

Sabe aquelas conversas que surgem numa roda de amigos, com os assuntos 
mais mirabolantes? Pois é. É aqui que queremos mostrar o nosso lado “nerd 
que mete o nariz em tudo”, que adora falar sobre os mais diversos assuntos. 
Vamos abordar curiosidades e fatos históricos, casos insólitos, ciência, psico-
logia, política e diversos outros temas de forma mais aprofundada, com 
artigos mais longos e detalhados.



O Podcast

Batizado como Pupicacast, o podcast do CN42 é a principal extensão do site. 
É nele onde vamos nos reunir com frequência para debater diversos assuntos 
de cultura geral ou bater aquele papo sobre a estreias mais quentes do 
cinema e das séries de TV, por exemplo.
Abordaremos também, pontualmente, assuntos mais sensíveis envolvendo 
política, casos insólitos, minorias, entre outros; sempre com uma pauta bem 
estruturada e coesa para definir a conversa e algum especialista para partici-
par do debate.

O Canal no Youtube

Curiosidades, vídeos especiais, gameplays e quadros criados especialmente 
para o canal estão entre os diversos conteúdos que queremos abordar no 
nosso canal no Youtube. Algo que ainda está sendo estudado e planejado e 
deverá expandir os conteúdos gerados pela equipe do CN42.

Mas não se engane, os easter-eggs vão rolar
soltos nas conversas, por que se tem uma coisa

que amamos é apontar referências do nosso mundinho.



O que estamos procurando?

No momento, estamos procurando colaboradores que possam ajudar do 
desenvolvimento de artigos para o site (notícias e/ou artigos especiais). 

O site já está no ar, mas fechado apenas para os membros da equipe para 
a criação de artigos e preparação para o lançamento. Essa colaboração no 
site poderá se expandir para os outros canais (podcast, Youtube) mediante 
interesse do colaborador e a necessidade de expansão das equipes respon-
sáveis por esses canais.

O que é preciso para ser um colaborador?

Se considera nerd? Ótimo! Não se considera? Ótimo também!

Estamos à procura de pessoas que tenham interesse em algum dos assuntos 
que queremos abordar no site. Há oportunidades para colaboradores que 
queiram escrever sobre qualquer assunto que se sinta mais à vontade, sejam 
notícias de filmes, séries de tv e jogos, ou artigos sobre História, por exem-
plo. Você escolhe o/s tema/s que quer abordar e a frequência em que quer 
publicar no site.

Como me candidato?

Para se se candidatar basta preencher o formulário disponível em:
http://bit.ly/ColaboradorCN42. Conte um pouco sobre você e quais 
assuntos gostaria de abordar.

Entraremos em contato posteriormente para conversarmos um pouco mais 
sobre o projeto, esclarecer algumas dúvidas e fazer um breve teste.



O que é esse “teste”?

Relax, não vamos testar a sua capacidade de sobrevivência em carbonita.

Você será convidado a criar um artigo de teste, tendo em conta o assunto 
que pretende abordar no site, nada muito extenso. Apenas para vermos o 
seu estilo de escrita e estruturação do texto.

Como é feita a publicação desses artigos/posts?

Trabalhamos com uma plataforma CMS chamada Wordpress, que nos 
permite desenvolver o site e controlar todos os aspectos do mesmo de forma 
mais descomplicada e eficiente. Se já estiver familiarizado com a plataforma, 
excelente! Não terá dificuldades. Se nunca ouviu falar em Wordpress, não se 
preocupe, vamos te explicar como a plataforma funciona e quais passos 
precisa tomar para criar artigos. 

Todo artigo criado por um colaborador é direcionado à revisão de um editor 
antes da publicação no site. Depois de finalizado e enviado à revisão, avise 
um dos editores para acelerar o processo de revisão e publicação no site.



O que mais preciso ter em conta?

Não vamos te obrigar a escrever 3 artigos por dia, 7 dias por semana.
De acordo com a sua disponibilidade e, de acordo com aquilo que quer 
abordar (notícias exigem uma maior frequência de publicação), poderemos 
definir  juntos o fluxo de publicação mais adequado, com o número de publi-
cações e dias de publicação para que tudo role na calma e sem stress.

Usamos algumas ferramentas para gestão do nosso workflow e contato 
com o restante da equipe, entre elas: Trello, WhatsApp, Google Drive, 
Discord e outras que possam vir a ser adotadas pela equipe à medida que 
novas necessidades vão surgindo. Se não souber utilizar alguma delas, nós 
ajudamos.

Todo colaborador recebe acesso exclusivo ao site para escrever os artigos, 
conta personalizada de email de acesso às plataformas de organização e 
gestão do trabalho da equipe, etc.

É importante estar ciente que o conteúdo de cada artigo deve ser relevan-
te, dentro dos temas relacionados ao site e, se aplicável, com discussões 
substanciais envolvendo as principais propostas do site.

O CN42 é um projeto colaborativo que está gerando custos para ser 
desenvolvido e mantido, custos que os criadores estão mantendo com recur-
sos próprios, estamos fazendo tudo pelo prazer de estarmos envolvidos com 
algo que gostamos de fazer. Por este motivo é inviável remuneramos nossos 
colaboradores nesta fase. Esperamos que a situação se reverta num futuro 
— o mais próximo possível — para que todos os envolvidos sejam recom-
pensados também financeiramente. 

Esperamos ver você em breve!
“So Long, and Thanks for All the Fish”
— Douglas Adams


