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O presente documento tem por objetivo estabelecer as Condições Gerais de Uso do site
www.empreguemaisum.com.br.
O Portal se reserva o direito de modificar sem prévio aviso as presentes Condições Gerais de Uso com o
objetivo de adequá-las à legislação vigente aplicável em cada momento, às novidades jurisprudenciais e às
práticas habituais do mercado.
Da mesma forma o portal se reserva a possibilidade de modificar, sem prévio aviso, o desenho, apresentação
e/ou configuração deste Website, assim como alguns ou todos os serviços, e acrescentar novos serviços.
O Portal recomenda a leitura periódica das presentes Condições.

A finalidade do www.empreguemaisum.com.br é disponibilizar uma plataforma que permite o encontro
entre empresas e candidatos em uma interface online. Nesse sentido, permite às empresas registradas o
acesso à base de dados de candidatos registrados no Portal de acordo com o nível de privacidade selecionado
por cada candidato, a publicação de vagas de emprego, a gestão da seleção de candidatos, a edição e gestão
do currículo por parte do candidato através do menu privado e outros serviços relacionados com o setor do
emprego.
A utilização por parte do Usuário de qualquer dos Serviços do Portal supõe e expressa sua adesão e aceitação
expressa a todas as Condições Gerais de Uso e a Política de Privacidade e Proteção de Dados, na versão
publicada no presente Website no momento em que o usuário acesse o Portal, assim como as Condições
Particulares que, em seu caso, sejam aplicadas (doravante, coletivamente denominadas "Condições Legais").
O Usuário deve ler atentamente as Condições Legais antes de usar qualquer serviço do Web Portal sob sua
inteira responsabilidade.
A utilização de certos serviços oferecidos aos Candidatos através do Website, podem encontrar-se sujeitos
a condições particulares próprias que, segundo os casos substituem, completam e/ou modificam as
presentes Condições Legais. Portanto, antes da utilização dos referidos serviços, o Candidato também deve
ler atentamente e aceitar inclusive as correspondentes Condições Particulares próprias.
Para acessar o site, o usuário deve ter 16 anos de idade ou mais. Se o Utilizador tiver menos de 18 anos ou
menos do que a maioria legal do seu país, a utilização do Portal e a assunção de qualquer obrigação devem
estar sob a supervisão dos pais, tutor ou outro adulto responsável. Se o usuário acessar o Portal ou usá-lo
como funcionário ou representante de uma empresa, ele declara e garante que tem autoridade para vincular
a empresa às condições legais.
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DADOS DOS USUÁRIOS
Para utilizar as ferramentas do site ww.empreguemaisum.com.br serão coletadas informações pessoais que
poderão incluir, entre outras, nome, endereço de e-mail, telefone para contato, sexo, data de nascimento,
endereço, número de CPF, cargo, salário ou pretensão salarial. Os dados informados pelo Usuário são de sua
exclusiva responsabilidade.
Ao preencher um cadastro o Usuário poderá ainda efetuar o upload de uma foto que permanecerá vinculada
ao seu perfil no site. O nome e a foto do perfil poderão ser exibidos nas aplicações disponibilizadas pelo site,
incluindo, mas não se limitando à Área do Candidato, Guia de Profissões, e no Canal de Contato com as
Empresas.
Os dados pessoais informados pelo Usuário não serão divulgados e somente serão armazenados dentro da
plataforma, sendo imprescindíveis para viabilizar o contato com os próprios Usuários.
É possível que as informações dos Usuários permaneçam armazenadas mesmo após o encerramento de uma
conta de Usuário. Este armazenamento poderá ocorrer caso seja mandatória ao cumprimento de obrigações
de natureza judicial, legal ou regulatória, para evitar fraudes ou uso indevido, bem como para assegurar o
estrito cumprimento desta Política de Privacidade e demais contratos que regulem a relação entre o site e
os Usuários.
O site poderá coletar e utilizar informações profissionais dos seus Usuários, tanto internamente em sua
plataforma, como também em toda a Internet ainda para fins estatísticos.
Durante a navegação no site, o Usuário compartilha ainda suas informações de navegação. Estes dados
permitem um acesso personalizado, de acordo com as características e interesses dos Usuários,
possibilitando o direcionamento de conteúdos específicos para o Usuário.
O site coleta também o endereço do protocolo de Internet (“IP”) do computador ou servidor utilizado pelo
Usuário para acesso às nossas aplicações, logs e demais dados para fins de controle de acesso à plataforma.
A fim de evitar o compartilhamento dos dados de navegação, o Usuário pode optar por desabilitar os
“cookies” em seu navegador ou ainda pela navegação anônima de acordo com o navegador utilizado, caso
contrário, estará ciente do compartilhando dos seus dados de navegação e acesso.
O site poderá utilizar ainda os dados de localização do Usuário, quando o acesso se der por meio de um
dispositivo móvel, visando a otimização das funcionalidades do site, como por exemplo a busca de
vagas/candidatos pelo Usuário em determinada região. O Usuário poderá desabilitar a utilização de sua
localização diretamente em seu dispositivo móvel.
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OBRIGAÇÕES DOS USUÁRIOS NO PORTAL
As seguintes obrigações se aplicam a qualquer usuário que acesse e use o Portal, independentemente de ser
um candidato ou uma empresa.

O usuário concorda em:
1. Fazer uso diligente do Portal e seus serviços e somente para o propósito do mesmo, deve cumprir todas
as leis que resultam da aplicação e das Condições Legais do Portal, mantendo sempre o devido respeito a
outros Usuários.
2. Respeitar os direitos de terceiros ao usar os serviços do Portal. Portanto, a fica proibido a reprodução,
distribuição, transmissão, adaptação ou modificação, por qualquer meio e sob qualquer forma, do conteúdo
do Portal, propriedade do empreguemaisum.com.br ou de terceiros (textos, desenhos, gráficos,
informações, bancos de dados, etc.) arquivos de som e / ou imagem, marcas, software, logotipos, etc.) e
outros elementos deste Portal, a menos que previamente autorizado por seus legítimos proprietários ou
quando permitido por lei
3. Publicar conteúdo no Portal de acordo com as disposições estabelecidas abaixo nestas Condições Legais.
4. Não utilizar mecanismos, software ou scripts em relação à utilização do Website y não bloquear,
sobrescrever, modificar ou copiar, a não ser que isso seja necessário para a correta utilização dos serviços
dos websites. Por exemplo, cópias mediante tecnologias de buscador tipo "Robot/Crawler" não é necessário
para a correta utilização dos serviços do Website, pelo que está expressamente proibido.
5. Não prejudicar a funcionalidade da ferramenta da infraestrutura do site www.empreguemaisum.com.br,
especialmente para sobrecarregá-la.
6. Em caso de registro no Portal, o Usuário deve selecionar o identificador (ID ou login) e a senha
comprometendo-se a conservá-la e utilizá-la com o devido cuidado.
7. De acordo com a política anti-spamming do empreguemaisum, o Usuário se absterá de coletar ou usar
dados e conteúdos de outros Usuários publicados no Portal para atividades promocionais ou de propaganda,
bem como para o envio de comunicações comerciais e utilização das informações em outros sites de ofertas
de emprego.
O site se reserva o direito de remover qualquer Conteúdo do Usuário ou parte dele que, a critério exclusivo
do conselho editorial do site, infrinja as regras de publicação anteriores ou qualquer outra obrigação contida
nestas Condições Legais.
Ao preencher o formulário e ao clicar para enviar os dados, o Usuário declara ter lido e aceitado
expressamente a presente Política de Privacidade e as regras de uso, e declara seu consentimento
inequívoco e expresso ao tratamento de seus dados pessoais e serviços que presta o portal
EMPREGUEMAISUM.COM.BR. Os dados dos usuários não serão divulgados, salvo em casos excepcionais de
mailings específicos e idôneos atestados pelo conselho editorial do site, sempre com o intuito de oferecer
uma melhor experiência e retorno esperado pelo usuários, segundo as diretrizes do portal de conectar
públicos específicos.
Esta Política de Privacidade se aplica a todos os Usuários do site www.empreguemaisum.com.br.
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