REGULAMENTO
QUIZ QMENTUM

1.

O QUE É

Para aumentar a conscientização sobre a importância da certificação QMENTUM em
nossa Rede Própria, os colaboradores do GNDI que trabalham em Hospitais que
passam pelo processo de preparo para Acreditação QMENTUM em 2020 serão
incentivados a responder a um Quiz sobre o tema.

2.

QUEM PODE PARTICIPAR

Colaboradores CLT, estagiários e jovens aprendizes das Unidades que passam por
preparo para certificação QMENTUM em 2020:
Hospital e Maternidade Modelo
Hospital Bosque da Saúde
Hospital Renascença Campinas
Hospital Paulo Sacramento
Hospital de Guarulhos

3.

FORMATO E PRAZO

O Quiz terá a duração de um mês. Todas as segundas-feiras serão inseridas 6 novas
perguntas sobre QMENTUM, que ficarão disponíveis para resposta até o domingo
seguinte. Ao final de um mês, o colaborador terá respondido o total de 24 perguntas,
conforme calendário abaixo:
Semana
1
2
3
4
4.

PREMIAÇÃO

Início do preenchimento
27/01 (segunda)
03/02 (segunda)
10/02 (segunda)
17/02 (segunda)

Término do preenchimento
02/02 (domingo)
09/02 (domingo)
16/02 (domingo)
23/02 (domingo)

Todos os colaboradores que acertarem as 6 perguntas da semana concorrerão a cinco
mochilas por unidade. Caso a Unidade não tenha cinco colaboradores com 100% de
acerto, será feito um sorteio entre todos os que tiveram 100% de acerto em todas
Unidades e não foram inicialmente sorteados. Caso ainda assim não seja possível
definir os ganhadores, a premiação será definida após sorteio entre todos os que
participaram do quizz durante a semana em questão.
Cada colaborador poderá ganhar uma mochila ao longo do Quizz.
Todos os colaboradores com 100% de participação no Quizz ganharão uma caneta com
o tema, independente do percentual de acertos.

5.

FORMA DE PARTICIPAÇÃO

Para participar do “Quiz QMENTUM” é necessário realizar um cadastro e responder ao
questionário
disponível
na
Intranet/Extranet
GNDI
pelo
link:
intranet.gndi.com.br/qualidade

6.

DIVULGAÇÃO

Os vencedores serão anunciados pelos canais de comunicação interna do GNDI (e-mail,
TV corporativa, mural, Intranet e totem) após o período completo da realização do
Quiz, até o dia 02 março de 2020.
O Grupo NotreDame Intermédica se reserva ao direito de divulgar e repercutir os
nomes e fotos dos ganhadores. Desta forma, ao se inscrever no sorteio, os
participantes cederão e transferirão ao Grupo NotreDame Intermédica, gratuitamente,
em caráter definitivo, irrevogável e irretratável, todos os direitos de natureza
patrimonial sobre as fotos, bem como toda e qualquer exploração editorial, industrial
e comercial, envolvendo aplicações diretas e indiretas, processos de reprodução,
reimpressão e/ou divulgação.
7.

DÚVIDAS

Em caso de dúvidas e/ou informações, contate os Educadores da sua Unidade ou fale
com Patrícia Oliveira - telefone: (11) 3155-4127.

