Manual
de uso
Anthor
o que acontece em
não comparecimento ou
cancelamentos?

E aí Anthor!
Os Termos de Uso passam por constantes
atualizações para que a comunidade possa contar
com missões de sucesso!
Por isso, criamos um guia que resume de forma fácil
as regras de conduta que esperamos da comunidade
Anthor.

Fique por dentro das Regras de Conduta para

não comparecimento
ou cancelamentos nas
missões reservadas
(indisponibilidade para
realização de missões)
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Regras de Conduta para
não comparecimento ou
cancelamentos em
missões reservadas
Sabemos que imprevistos acontecem e que às vezes é
necessário cancelar missões reservadas ou deixar de ir
até elas.
Porém, ao acontecer uma dessas ações entendemos
que não há disponibilidade para realizar missões no
momento e, por conta disso, novas reservas também
ficarão indisponíveis, com o objetivo de melhorar a
experiência da comunidade Anthor como um todo.

Lembre-se: ao agendar uma missão
no app, entendemos que há o
compromisso de comparecimento!
Pedimos que a comunidade sempre leia com
atenção todos os detalhes da missão e reserve
apenas as missões que puder cumprir!

Ações que entendemos como indisponibilidade:
Cancelamento
de missões com

Cancelamento
de missões com

menos de

mais de

4 horas

4 horas

antes do início
da missão

antes do início
da missão

Análise por
moderação

Não
comparecimento

Ao acontecer algumas das ações acima, nós
entendemos que não há disponibilidade para cumprir
as missões e, assim, aplicamos o sistema que
chamamos de “ações para contas indisponíveis”.
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O “Sistema de
Ações para Contas
Indisponíveis”
funcionará da
seguinte forma:

Qual a
causa da
indisponibilidade?

Cancelamento
com
antecedência:

Cancelamento
sem
antecedência:

(mais de 4 horas antes
do início da missão)

(menos de 4 horas antes
do início da missão)

Novas reservas
indisponíveis
por 2 horas

A conta ficou
indisponível à
partir de 3 vezes
em 7 dias?

Novas reservas
indisponíveis
por 8 horas

Não
comparecimento

Análise por
moderação

Novas reservas
indisponíveis
por 24 horas

Novas reservas
indisponíveis
por 48 horas
+
Perda da agenda
já reservada

Próximas ações:

sim

Novas reservas indisponíveis por 72 horas
+
Perda da agenda já reservada

As ações acima são aplicadas logo após
identificarmos a causa da indisponibilidade.
Para o não comparecimento, as ações são aplicadas
após os 15 minutos de tolerância permitidos para o
início da missão. Caso não seja registrado o início da
missão, novas reservas também ficarão indisponíveis!
Por isso, caso aconteça atrasos, novas missões
também ficarão indisponíveis.

Por exemplo: se uma missão com começo previsto às
08 horas e não for iniciada até às 08:15, entenderemos
como não comparecimento na missão.
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#DicaAnthor
Vale lembrar que o “Sistema de Ações
para Contas Indisponíveis” vale a partir
do momento da reserva de missão!
Por isso, faça reservas conscientes!

Contas com alto índice
de indisponibilidade
Se uma conta Anthor ficou indisponível por 3 ou mais
vezes em um período de 7 dias, entendemos que a
repetição contínua desses atos podem afetar toda a
comunidade.
Por isso, a conta Anthor ficará com acesso indisponível
por 72 horas (3 dias). Durante esse período, não será
possível reservar novas missões.
Além disso, toda a agenda de próximas missões, já
reservadas anteriormente, será cancelada, ficando
essas atividades disponíveis novamente para a
comunidade Anthor.

Restrição do acesso por
tempo indeterminado
Com o objetivo de evitar que a comunidade Anthor
seja afetada por ações que prejudiquem a qualidade
das missões, o acesso à plataforma Anthor ficará
indisponível, por tempo indeterminado, nas contas
afetadas por graves e sucessivas violações dos termos
de uso.
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Como contestar a
eventual restrição
do acesso?
Queremos sempre ouvir nossa comunidade! Se uma
missão foi realizada corretamente, conte para a gente!

Para contestar, envie as provas de
execução das missões no e-mail:

contestacao@anthor.com
Atenção: consideramos o prazo máximo
de 5 (cinco) dias para receber sua resposta.

Nossa missão é transformar o jeito que as pessoas
trabalham e, por isso, vamos sempre cuidar para proteger
a Comunidade Anthor da melhor forma possível.
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Queremos que sua
experiência Anthor seja
maravilhosa e transparente!
Por isso, em caso de qualquer dúvida, não
deixe de chamar nossa equipe nos canais
oficiais de atendimento.

/jeitoanthor

@jeitoanthor

Anthor

anthor.com.br

Conte sempre
com a Anthor

O conteúdo desta página é informativo e pode ser
alterado conforme a região de atuação, também
sendo sujeito a mudanças sem aviso prévio.

