
 

 

REGULAMENTO DA CAMPANHA DE CAPTAÇÃO DE ALUNOS  
POR COLABORADOR – PRÊMIO R$ 70 

 
Este regulamento define as regras de concessão de prêmio, referente a CAMPANHA SOU 

MAIS – PRÊMIO R$ 70, aos colaboradores que indicam alunos participantes de processos 

seletivos de Graduação Presencial, Graduação EAD e Graduação Semipresencial nas 

unidades do Grupo SER Educacional – UNINASSAU, UNAMA, UNG, UNIVERITAS, 

UNINABUCO, UNINORTE -, por meio de todas as modalidades, exceto FIES e PROUNI. 

 

Todos os colaboradores administrativos e acadêmicos (incluindo unidades e corporativos), 

podem participar desta Campanha, seguindo as exceções abaixo: 

 

§1°. Os colaboradores que atuam nas áreas listadas abaixo terão limite de indicação de dois 

(02) candidatos: 

 

• CRA Assistentes de processamento 

§2° Os colaboradores que atuam nas áreas listadas abaixo não entram no processo de 

comissionamento da campanha. Para estes profissionais, foi criada a Política Interna de 

Comissionamento de Equipe da CRA - Processo seletivo:  

 

• Central de Vestibular 

• CRA atendimento presencial 

• CRA atendimento telefônico 

• CRA atendimento CHAT 

• Consultores Comerciais 

• Supervisor Comercial 

• Coordenador de Curso 

• Coordenador de Polo EAD 

• Diretor de Unidade 

§3°. As indicações registradas serão auditadas e o pagamento da premiação está sujeito a 

suspensão caso seja detectada alguma irregularidade na indicação ou por falta de 

confirmação da indicação pelo candidato. Em caso de irregularidade e desacordo às 

diretrizes do Código de Conduta do grupo Ser Educacional, o colaborador estará sujeito às 

penalidades previstas pela instituição.   

 



 

 

Esta campanha é válida a partir de 16 de julho de 2019, podendo ser prorrogada ou excluída 

sem prévio aviso.  

 

1. Procedimento 

1.1. Os colaboradores deverão orientar aos candidatos captados, que durante a 

inscrição no site do vestibular (inscrição online), informem os dados do 

colaborador, colocando no campo “Indicação – Fui indicado para fazer a 

inscrição, selecionando o tipo de indicador “Colaborador”, inserindo o 

número do CPF do colaborador.  

1.2. O colaborador poderá indicar quantas pessoas quiser e a premiação será 

cumulativa sendo paga direto na Folha de Pagamento, valor condicionado a 

possíveis deduções fiscais, seguindo o seguinte cronograma: 

MÊS DE REFERÊNCIA CICLO 
PERÍODO DE EFETIVAÇÃO DAS 

MATRÍCULAS VINDAS DE INDICAÇÃO 
DE COLABORADORES 

PAGAMENTO DA 
PREMIAÇÃO 

JANEIRO 

CICLO 1 
DE 16/12/ ANO ANTERIOR A 15/03/ 

ANO VIGENTE 
FOLHA DE ABRIL FEVEREIRO 

MARÇO 

ABRIL 

CICLO 2 
DE 16/03/ANO VIGENTE A 15/06/ANO 

VIGENTE 
FOLHA DE JULHO MAIO 

JUNHO 

JULHO 

CICLO 3 
DE 16/07/ANO VIGENTE A 15/09/ANO 

VIGENTE  
FOLHA DE OUTUBRO AGOSTO 

SETEMBRO 

OUTUBRO 

CICLO 4 
DE 16/09/ANO VIGENTE A 15/12/ANO 

VIGENTE 
FOLHA DE JANEIRO NOVEMBRO 

DEZEMBRO 

 

1.3. O pagamento estará condicionado a data de fechamento da folha, sendo 

efetivado na competência correspondente a data de registro da matrícula, 

conforme ciclos indicados na tabela do item 1.2;  

1.4. Caso o colaborador não localize o pagamento em sua Folha, deverá abrir 

chamado ao DP para que seja verificado o motivo do não lançamento da 

premiação;  

1.5. Esta campanha não é válida para os cursos de Medicina, Direito e 

Odontologia.  



 

 

1.6. A validação da campanha será realizada pela área Comercial, com a 

comprovação da matrícula do aluno e das informações do colaborador 

cadastradas no site de vestibulares. 

1.7. O colaborador apenas receberá a premiação se o aluno indicado realizar e 

pagar o boleto da matrícula. 

1.8. Para realização do pagamento, será feita uma auditoria interna em que, 

obrigatoriamente, teremos o número do CPF do colaborador na inscrição, 

para certificação da função do mesmo, bem como o cumprimento legal do 

regimento interno. 

1.9. Com as validações citadas nos itens anteriores, a área Comercial efetuará o 

chamado para o CSC – Centro de Serviço Compartilhados, para que o 

tramite do processo de pagamento dos premiação do colaborador, seja 

efetivado em Folha de Pagamento conforme o padrão de atendimento, para 

as aprovações das informações de pagamentos e prazos estabelecidos no 

chamado.  

1.10. A premiação será de R$70,00 (setenta reais em parcela única), por aluno 

indicado e matriculado, abrangendo todas unidades do Grupo Ser 

Educacional - bandeiras UNINASSAU, UNIVERITAS, UNG, UNAMA, 

UNINABUCO e UNINORTE - para os cargos e funções e conforme 

cronograma descritos neste regulamento;  

1.11. Nos casos de indicação em duplicidade para um mesmo candidato, será 

considerado o primeiro registro cadastrado; 

1.12. A premiação será concedida única e exclusivamente a primeira inscrição do 

candidato, não sendo possível pagamento da premiação para mais de um 

colaborador quando ambos estiverem vinculados a um mesmo candidato; 

1.13. Caso o candidato já tenha realizado uma inscrição no semestre vigente, sem 

a indicação de um colaborador, ele não será considerado elegível para 

premiação na campanha, mesmo que conste no sistema um segundo 

cadastro vinculado a indicação de colaborador.   

1.14. Promoção válida para indicações realizadas no período de 1º a 31 de 

dezembro.  

1.15. Indicações de candidatos que possuem FIES e PROUNI, NÃO serão 

contabilizadas e consequentemente o colaborador NÃO receberá a 

premiação. 

1.16. Caso já tenha sido pago comissão por qualquer tipo de indicação para o 

candidato indicado dentro do período de 1 ano (2 semestres), não será 



 

 

contabilizado e consequentemente não será pago por essa indicação 

novamente. 

1.17. Quando o colaborador também for aluno, deverá optar pela campanha R$ 

70 ou Meu Amigo, Meu Colega, não podendo acumular os dois benefícios; 

1.18. Campanha válida apenas para colaboradores com registro CLT de qualquer 

uma de nossas unidades e com registro em folha de pagamento; 

1.19. A premiação é válida apenas no período em que o colaborador fizer parte do 

quadro de funcionários do SER EDUCACIONAL e suas mantidas. Se sair da 

empresa no meio do ciclo, o colaborador perderá a concessão da premiação.  
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