TERMOS DE USO E POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Mensagem Introdutória: Prezado usuário(a), por favor leia todo este Termo de Uso
com atenção.
A Plataforma de Recrutamento e Seleção tem como objetivo facilitar os Processos
Seletivos de Consultoria de Recrutamento e Seleção e, eventualmente, clientes
finais, que publicam vagas.
Se você começará em breve a sua experiência de candidatura, é fundamental a
clareza de que somos uma empresa que oferta a tecnologia que facilita este fluxo,
sendo que quaisquer dados sobre a vaga e as empresas contratantes são se única
responsabilidade de seus emissores;
Antes de se candidatar em uma das vagas ou fizer parte do banco de candidatos,
certifique-se de que compreendeu todas as condições nele estabelecidas, em
especial, mas não exclusivamente, a Política de Privacidade da Recrutei.
Após ler, compreender e concordar com todo o conteúdo deste Termo de Uso, você
poderá optar por aderir a ele.
A utilização da Recrutei e, mais especificamente, o fato de você se candidatar,
implica a aceitação plena e sem reservas de todos os termos e condições previstos
neste documento.
Na hipótese de você aceitar este Termo de Uso em nome de uma pessoa jurídica,
você declara e garante que tem poderes para representar tal pessoa jurídica para
celebrar este Termo de Uso.
1.Objeto. Este Termo de Uso tem por objeto disciplinar os termos e condições, bem
como esclarecer a política de privacidade (“Política de Privacidade”) que regerão o
acesso e o uso da Revelo pelos Usuários.
2. Informações cadastrais. O Usuário declara e garante que forneceu e sempre
fornecerá informações exatas, atualizadas, completas e verdadeiras em relação a si.
O Usuário declara-se ciente de que a utilização ou a suspeita de utilização de dados
ao único e exclusivo critério da Recrutei, optar término da vigência deste Termo de
Uso, com consequente interrupção do uso e do acesso aos dados de perfil.

3. Bloqueio ou suspensão cadastral. O Usuário reconhece e aceita que nas
hipóteses de:

3.1 A Plataforma de Candidatura Recrutei constatar ou suspeitar a existência de
informações cadastrais incorretas, inverídicas, desatualizadas ou inexatas;
3.2 o Usuário não disponibilizar informações e/ou documentos eventualmente
requeridos pela Plataforma de Recrutamento e Seleção Recrutei,
3.3 constatação de disponibilização de Conteúdo ilícito ou contrário à ordem pública,
ou de qualquer dado ou conteúdo fraudulente, a poderá, a seu critério exclusivo e
discricionário, bloquear ou suspender por tempo indeterminado o cadastro do
Usuário.
3.4 Em decorrência do bloqueio ou suspensão cadastral, o Usuário estará impedido
de acessar e utilizar as funcionalidades da Plataforma e Recrutamento e Seleção.

4. Cancelamento cadastral. Sem exclusão das penalidades previstas em Lei, a
Plataforma de Recrutamento e Seleção Recrutei reserva-se em seu exclusivo direito
de cancelar a conta do usuário candidato nos casos em que:
4.1. efetuar novo cadastro durante o período de bloqueio ou após o cancelamento
de seu cadastro originário;

4.2 utilizar de qualquer forma a plataforma plataforma de Recrutamento e Seleção
Recrutei para publicação de Conteúdo inadequado, ilícito, contrário à ordem pública
ou enganoso;
5. Uso de dados e permissão de compartilhamento
Ao aceitar este Termo de Uso, o Usuário autoriza que os seus dados pessoais e
cadastrais, Conteúdos disponibilizados na plataforma de Recrutamento e Seleção
pelo candidato usuário, bem como as informações referentes ao uso da plataforma ,
sejam utilizados e compartilhados pela Recrutei, incluindo compartilhar para
empresas especializadas em fazer a conexão de candidatos à oportunidades de
trabalho e à clientes finais contratantes;
6. Envio de e-mails e demais comunicações
Ao aceitar este Termo de Uso, o Usuário candidato autoriza que a Recrutei e/ou
Consultoria de Recrutamento e Seleção envie e-mails, malas diretas, divulgação de
novas vagas, conteúdos de carreira, publicação sobre cursos de aprimoramento,
publicidade, bem como quaisquer outros tipos de divulgação em nome da Recrutei.

7. Marcas, direitos autorais e propriedade industrial. O Usuário reconhece e aceita
que este Termo de Uso e a utilização da Recrutei não lhe conferem quaisquer
direitos sobre as marcas, direitos autorais e/ou direitos de propriedade industrial da
Recrutei , bem como sobre quaisquer materiais e conteúdos de qualquer natureza
que digam respeito e/ou estejam relacionados à Recrutei.
8. Da Confidencialidade dos dados dos usuários candidatos
É dever da plataforma de Recrutamento e Seleção Recrutei guardar e manter
confidenciais ou dados de uso e cadastrais, permanecendo os mesmos
compartilháveis apenas no caso aqui previstos de facilitação da contratação e
encontro de vagas compatíveis com o usuário.

9. Alterações do Termo de Uso e Política de Privacidade A Plataforma de
Recrutamento e Seleção Recrutei poderá alterar, a qualquer tempo, este Termo de
Uso, a Política de Privacidade e os parâmetros de segurança da. As novas versões,
atualizações ficarão a disposição do usuário candidato na Plataforma Recrutei e
será dada a oportunidade de o candidato marcar novamente a concordância, ou
não.

10. Legislação aplicável e eleição de foro. Este Termo de Uso é regido e
interpretado conforme as leis da República Federativa do Brasil. As Partes elegem o
foro de Uberlândia, Estado Minas Gerais para resolver eventuais divergências
advindos da interpretação e execução do presente termo de uso e Política de
Confidencialidade;

