
REGULAMENTO – PRÊMIO NOSSAS RAÍZES 

1. O QUE É

Prêmio interno do Grupo NotreDame Intermédica para reconhecimento de 5 (cinco) colaboradores 

que mais representaram o que é Acolhimento, de acordo com os comportamentos do Projeto 

Acolhimento do GNDI, durante o ano de 2018. 

2. QUEM SÃO OS ELEGÍVEIS

Colaboradores CLT que tenham mais de três meses de registro na empresa e que não ocupem cargos 

de Coordenação, Gerência ou Diretoria. 

3. QUEM PODE ELEGER

Todos os colaboradores CLT que tenham mais de três meses de registro na empresa, 

independentemente do nível hierárquico. 

4. CRITÉRIO DE ESCOLHA

A partir de 1º de setembro, serão realizadas votações mensais, via Intranet/Extranet GNDI, 

nas quais o colaborador deverá indicar um colega que mais representa um dos 10 (dez) 

comportamentos do Projeto Acolhimento. 

Ao indicar um colega, o colaborador deve atribuir a qual comportamento o colega está sendo 

indicado e inserir uma pequena justificativa para sua indicação.  

Indicações sem justificativa ou com justificativas incoerentes ao Projeto 

Acolhimento serão desclassificadas.  

O colaborador poderá indicar um colega de qualquer área/departamento 

ou Unidade do Grupo NotreDame Intermédica, desde que o colaborador 

que ele queira indicar não ocupe cargos de Coordenação, Gerência ou Diretoria. 

Importante: Todo o sistema de votação será realizado pelo Instituto de Pesquisa NewSense, e 

auditado pela empresa PwC. 

4.1 SELETIVA MENSAL 

A cada mês, entre setembro e novembro, serão identificados os 10 colaboradores mais votados, 

considerando-se a seguinte distribuição (feita de forma proporcional ao número de colaboradores 

que temos no GNDI): 

- 5 Colaboradores representando os Hospitais do Estado de SP;

- 2 Colaboradores representando a Sede (Avenida Paulista);

- 2 Colaboradores representando os Centros Clínicos, Ambulatórios de Empresas, Oncologia,

Medicina Preventiva e Gestão de Pacientes Crônicos do Estado de SP;

- 1 Colaborador representando a Regional RJ: Sede Regional, Hospital, Centros Clínicos e

Ambulatórios de Empresas.



Os 10 colaboradores mais votados de cada mês serão presenteados com um vale-compras no valor 

de R$ 300,00 (trezentos reais) na loja online Submarino. A entrega do prêmio de R$ 300,00 (trezentos 

reais) será feita de forma mensal, após a identificação dos vencedores do mês em questão. Em caso 

de empate, será escolhido o colaborador que tiver maior percentual de realização na Trilha de 

Aprendizagem da UniGNDI.   

IMPORTANTE: A cada mês, a partir de setembro, serão identificados 10 colaboradores diferentes. 

Não haverá repetição de ganhadores entre os meses. Ou seja, os dez colaboradores eleitos em um 

mês estão automaticamente classificados para a final da premiação, não podendo mais ser eleito na 

votação dos meses seguintes. 

Regra dos três meses: para participar da seletiva de setembro, tanto votar como ser votado, o 

colaborador deve completar 3 meses de registro no GNDI até 31/08. Para participar da seletiva de 

outubro, o colaborador deve completar 3 meses de registro no GNDI até 30/09. E para participar da 

seletiva de novembro, o colaborador deve completar 3 meses de registro no GNDI até 31/10. 

4.2 FINAL 

No início de dezembro, o Comitê Executivo do Projeto Acolhimento, considerando os 30 classificados 

que passarem pelas seletivas do período de setembro a novembro de 2018, fará a indicação dos 5 

vencedores do ano. 

Para a escolha destes vencedores, os critérios a serem utilizados serão: 

- Maior quantidade de indicações/votos atribuídos entre os 30 finalistas;

- Registros de Feedback na Avaliação de Desempenho
https://app.softwareavaliacao.com.br/intermedica)

- Não ter recebido medida disciplinar ao longo de 2018;

- Menor somatória de faltas e atrasos injustificados ao longo de 2018;

- Maior percentual de realização na Trilha de Aprendizagem da UniGNDI.

Os 5 vencedores serão premiados com um carro zero quilômetro. A divulgação dos vencedores 

acontece na festa de confraternização do GNDI a ser realizada na cidade de São Paulo, em 14 de 

dezembro de 2018. 

5. DIVULGAÇÃO

Os vencedores serão anunciados na Festa de Confraternização do GNDI em São Paulo e, 

posteriormente, nos canais de comunicação interna da empresa (e-mail, TV corporativa, mural, 

Intranet/Extranet e totem). 

O Grupo NotreDame Intermédica se reserva ao direito de divulgar e repercutir os nomes e fotos dos 

colaboradores ganhadores em seus veículos internos. 

6. DÚVIDAS

Em caso de dúvidas, envie um e-mail:  nossasraizes@intermedica.com.br 


