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Seleção de Corretores de Redação 2022
Manual de Participação
Olá, candidato.
Seguem as informações e orientações para participar de nossa seleção de corretores.
Leia atentamente e verifique se a proposta é condizente com suas expectativas.
O objetivo é sermos objetivos em relação à proposta de parceria, sem vínculos empregatícios, mediante um
contrato que estabelece obrigações e direitos para ambas as partes.
Avalie a proposta e cumpra as atividades propostas.
Boa sorte.

Como é a proposta de forma geral?
A ideia é bem simples:
1. Inauguraremos um site dentro do nosso Portal Intelectos direcionado a estudantes de todo o país, focado em
redação e português.
2. Dentro deste site, ofereceremos um curso de redação gratuito a estudantes em geral, além de materiais
didáticos gratuitos e outros cursos na área de português.
3. Cada corretor selecionado terá uma página própria, em que descreverá suas habilidades e poderá oferecer
cursos de português, aulas online e correção de redação.
4. Os alunos terão acesso a todos os perfis dos corretores e poderão escolher o profissional que mais se adequar
às suas necessidades.
5. Como objetivo principal, temos a criação de uma Comunidade de Português, agregando professores e alunos
de todo o país e territórios internacionais que trabalhem com a língua portuguesa.
6. Os corretores selecionados deverão aplicar a técnica Correção Fracionada para correções realizadas através
do nosso portal.
7. Não é necessário fazer o curso de corretores conosco, mas é imprescindível a comprovação de qualificação e
uso da técnica Correção Fracionada.
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Quais as obrigações do Curso Intelectos?
Nesta parceria, cabe ao Curso Intelectos:
1. Manutenção e gestão dos perfis de cada corretor, sem ônus para os parceiros.
2. Criação e gestão do curso de redação, oferecido gratuitamente aos alunos participantes da comunidade.
3. Divulgação da Comunidade em redes sociais e captação de alunos, em parceria com os corretores.
4. Controle de recebimentos e pagamentos dos corretores, a cada quinto dia útil do mês subsequente ao
pagamento realizado pelos alunos.
5. Suporte online para os corretores e alunos.
6. Administração de salas de aulas virtuais, para que os corretores possam ter contato direto com seus alunos.
7. Oferecimento de chat entre corretores e alunos.
8. Controle de atividades no site.

Quais as obrigações dos corretores?
Nesta parceria, cabe aos corretores:
1. Manter o perfil atualizado, com foto, contato, histórico de habilidades e capacitação.
2. Divulgação da Comunidade em redes sociais e captação de alunos, em parceria com o Curso Intelectos.
3. Participar das reuniões mensais online ou quando solicitados pela administração do Curso Intelectos.
4. Dar suporte e orientação aos alunos que solicitarem informações específicas ao corretor.
5. Corrigir redações de forma remunerada. (Ver tipos de atividades)
6. Ministrar aulas online ou correções particulares. (Opcional)
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Tipos de Atividades Remuneradas
Nesta parceria, teremos as seguintes atividades realizadas pelos corretores selecionados:
1. Correção Padrão
(Exige o Curso de Corretores para Correção Fracionada.)
O Aluno solicita a correção através do site. 3 corretores farão a correção. A média das notas será a nota final do
aluno.
Cada corretor recebe: 1/3 do valor pago pelo aluno.
Valor de mercado: entre R$ 8,00 e 20,00.
2. Correção Individual
(Não exige o Curso de Corretores para Correção Fracionada, mas requer tal habilidade.)
O Aluno solicita a correção diretamente ao professor, em seu perfil. O corretor escolhido faz a correção e aplica
a nota final. O Curso Intelectos faz a revisão final.
Cada corretor recebe: 70% do valor pago pelo aluno.
Valor de mercado: entre R$ 5,00 e 15,00.
3. Aula de Redação
(Não exige o Curso de Corretores para Correção Fracionada, mas requer tal habilidade.)
O Aluno solicita a aula diretamente ao professor, em seu perfil. O corretor escolhido utiliza nosso material e
ministra a aula online via sala virtual.
Cada corretor recebe: 70% do valor pago pelo aluno.
Valor de mercado: entre R$ 30,00 e 60,00.
3. Aula de Redação
(Exige formação no Curso Lógica Gramatical.)
O Aluno solicita a aula diretamente ao professor, em seu perfil. O professor escolhido utiliza nosso material e
ministra a aula online via sala virtual.
Cada corretor recebe: 70% do valor pago pelo aluno.
Valor de mercado: entre R$ 30,00 e 60,00.

Caso deseje realizar nosso curso de corretores, CLIQUE AQUI.

Continua...
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Como participar da seleção?
Você já preencheu a ficha de inscrição, agora basta seguir as etapas baixo, obedecendo a sequência proposta.
1. Faça seu registro no site.
Entre no site www.cursointelectos.com e faç seu registro e login.
As atividades de avaliação e treinamentos serão realizados no site, então é interessante que salve nossa página
em sua barra de tarefas, facilitando o acesso e recebendo notificações quando estiver online.
2. Entre no site e acione o CHAT online
Através do CHAT, você deve agendar o teste de avaliação e sua entrevista. (Esta etapa deve ser realizada até o
dia 25 de janeiro de 2022.)

Calendário da Parceria
Fique atento às datas.
Inscrições: 01/01 - 20/01/2022
Inscrições para a seleção.
Agendamentos: 01/01 - 25/01/2022
Agendamento em nosso CHAT para a realização da avaliação e entrevista.
Treinamentos: 01/02 - 20/02/2022
Os corretores participarão de atividades e treinamentos em nosso site, conhecendo um pouco do nosso
programa de correções. (O treinamento pode ser realizado em nosso site durante este período)
Avaliação: 01/03 - 15/03/2022
Teste de habilidades.
Entrevista aos selecionados: 20/03 - 30/03/2022
Entrevista online individual com nossa equipe.
Divulgação: 01/04 - 30/04/2022
Divulgação do site e captação de alunos.

Lançamento do Programa: entre 15 e 20 de junho de 2022.
Abertura do site aos alunos e início do curso gratuito.
Seja bem-vindo ao Curso Intelectos.
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