REGULAMENTO
PRÊMIO TALENTO GNDI 2017
1. O QUE É
Prêmio que reconhece os vinte colaboradores que mais tiveram
comprometimento com a Visão, Missão e os Valores do GNDI ao longo do ano
de 2017 por meio de votação eletrônica pelos próprios colaboradores do Grupo
NotreDame Intermédica. Os colaboradores que se destacaram ao longo do ano
e forem indicados pelos colegas serão validados por um Comitê de Avaliação,
composto pela Diretoria e Gerências de RH, e premiados com uma viagem.

2. PARTICIPANTES
2. 1 QUEM PODE VOTAR
Todos os colaboradores CLT e estagiários de todas as Unidades de Negócio do
GNDI podem votar, desde que tenham passado pelo período de experiência (três
meses) até um dia antes do início da votação (29/10/2017).
2.2 QUEM PODE SER VOTADO
Colaboradores CLT e estagiários de todas as Unidades de Negócio podem ser
votados desde que tenham passado pelo período de experiência (três meses)
até um dia antes do início da votação (29/10/2016), exceto: Coordenadores,
Gerentes, Diretores e Presidente.

3. CRITÉRIO DE VOTAÇÃO
Indicação de um (1) colaborador, que na opinião dos votantes teve mais
comprometimento com a Missão, a Visão e os Valores do Grupo
NotreDame Intermédica ao longo de 2017.

4. COMO VOTAR
Acesse a Intranet GNDI, clique no banner correspondente ao Prêmio
Talento e insira seu número de matrícula e CPF. Depois, é necessário
indicar o colaborador em que deseja votar.
Não é permitido votar em si mesmo e cada colaborador pode votar apenas
uma única vez.

5. DIVISÃO DOS GANHADORES
Para garantir que colaboradores de vários locais sejam contemplados com a
premiação, as Unidades de Negócio do GNDI foram divididas em quatro grupos,
e os vinte ganhadores serão definidos de acordo com a divisão abaixo:
Grupo
Sede (NotreDame Intermédica, Interodonto e RH Vida)
Centros Clínicos, Medicina Preventiva e Ambulatórios
Hospitais da Grande São Paulo
Regionais (Baixada Santista, Jundiaí, Campinas, Rio de
Janeiro, Sorocaba e ABC)
Total de ganhadores

Contemplados
4
4
6
6
20

6. PRAZOS
A votação estará disponível somente na Intranet GNDI, entre os dias 30 de
outubro e 30 de novembro de 2017. O acesso também poderá ser feito pela
Intranet.
O ranking de tabulação do total de votos será analisado por um Comitê de
Avaliação, composto pela Diretoria e Gerências de RH, o qual também
considerará se os mais indicados, de fato, foram colaboradores comprometidos
com a Missão e Visão da empresa em 2017, não tiveram faltas injustificadas,
advertência ou suspensão ao longo do ano e se atuaram neste período de
acordo com os Valores do Grupo.
Os vencedores serão anunciados na Festa de Final de Ano, a ser realizada na
cidade de São Paulo, em 15 de dezembro de 2017.

7. PREMIAÇÃO
Os vinte mais votados serão premiados com uma viagem nacional, com
refeições, bebidas e transporte inclusos, a ser realizada no início do ano de 2018,
com direito a um acompanhante.
Todos os demais itens que o colaborador desejar adquirir ao longo da viagem
não estão contemplados na premiação e devem ser pagos diretamente pelos
envolvidos, sem nenhuma intermediação do GNDI.
A viagem será realizada – impreterivelmente – neste período indicado, e será
organizada e acompanhada pela área de Marketing do GNDI em parceria com
uma agência de viagens. Não há possibilidade de troca de datas, destino ou
reversão da premiação, ou ainda qualquer outro tipo de bonificação.
A área de Marketing entrará em contato com os vencedores para alinhar os
detalhes da viagem.

8. COMPLIANCE
O colaborador participante está de acordo com todas as normas previstas no
Código de Conduta Ética e de Compliance do Grupo NotreDame Intermédica.

9. DÚVIDAS
Em caso de dúvidas ou informações, procure a área de Marketing pelo
telefone (11) 3155-6379.

