
 

REGRAS PARA MEMBROS DA EQUIPE STAFF 

Se faz necessário que todos os membros da equipe, de quaisquer escalões, respeitem 

as regras informadas abaixo. Elas vão ser uma importante ferramenta para 

formalidade, profissionalismo e facilidade em suas tarefas diárias quanto membro de 

nossa equipe. Independentemente de seu cargo, siga-as com rigor para que evite uma 

expulsão, problema com algum outro membro da equipe e/ou com um jogador. 

 

Regras Gerais 

1. Respeitar acima de tudo os jogadores e demais membros da equipe, não 

importando se seu cargo é acima ou a baixo. 

2. Em caso de possível inatividade, avisar quanto antes o seu superior, ou um 

colega o tempo provável de ausência e o motivo. Caso o motivo seja privado, 

informe que é problema pessoal. 

3. Manter-se ativo tanto dentro do jogo como fora dele (através dos grupos com 

demais membros da equipe). 

4. Respeitar o espaço dos demais membros e jogadores, não sendo invasivo em 

brincadeiras ou conversas. 

5. Não pedir informações pessoais de colegas da equipe e jogadores (fotos, 

nome, localização, email, redes sociais, telefone, etc). 

6. Não abusar dos podres (comandos). 

7. Não entregar quaisquer mobi (itens em geral) aos jogadores sem que seja 

autorizado por um superior (isso inclui expositores de emblemas). 

8. Não informar sua senha para nenhum jogador. 

 

Regras especificas: Gerencia (Administradores/Gerentes) 

1. Ser responsável e apenas tomar decisões após estudar a situação. 

2. Notificar o superior de tudo que foi feito, tanto por você quanto por um colega 

de trabalho de sua responsabilidade. 

3. Não beneficiar membros da equipe para que subam de cargo. 

4. Não abusar de poder sob outros colegas da equipe. 

 

Regras especificas: Moderação (Moderadores/Promotores de Eventos) 

1. Realizar ao menos 5 eventos por dia (mínimo) e informar o nome no grupo do 

Skype. 

2. Verificar os chat logs dos jogadores presentes na sala que você está no 

momento e verificar atitudes suspeitas, caso existentes (por divulgação ou 

crime virtual) informar um superior sendo de preferência CEO. 

3. Banir jogadores que divulgam com frase (www.hotel.com vagas, eventos[...]) e 

informar o nome e link utilizado na divulgação no grupo do Skype. 

4. Não receber ajuda de nenhum jogador na realização ou criação de um evento, 

em hipótese alguma. 

http://www.hotel.com/

