TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS PARA CADASTRAMENTO DE CURRICULUM JUNTO A
PLATAFORMA CDL MONTES CLAROS CDL ESTAGIOS

Os termos e condições abaixo se aplicam aos benefícios e ferramentas disponibilizados pela
CDL MONTES CLAROS para inclusão em seu website, sob o domínio Internet cdlmoc.com.br,
realizado por maiores de 18 (dezoito) anos de idade ou menores devidamente autorizados por
seu(s) responsável(is) legal(is), para cadastrar, manter e expor os seus currículos segundo os
termos e normas deste contrato, tendo o USUÁRIO aderido ao processo de Cadastramento de
acordo com os "Termos e Condições” abaixo descritas.

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
1.1. O USUÁRIO declara ter conhecimento que ao clicar no botão "cadastrar" e completar o
processo de cadastramento no site implicará a aceitação de todos os termos deste contrato.
1.2. A CDL MONTES CLAROS poderá, a qualquer tempo, rever os presentes Termos e
Condições deste contrato, atualizando e deixando disponível nova cópia aos seus USUÁRIOS.
1.3. Os seguintes termos, quando utilizados neste contrato, terão o significado a seguir:
1.3.1. DOMÍNIO: Nome representativo de uma entidade perante a comunidade Internet;
1.3.2. URL: Sigla de "Universal Resource Locator", ou "Localizador Universal de Recursos".
Endereço eletrônico que define um padrão sintático para a designação de recursos disponíveis
na Internet;
1.3.3. SITE: Um computador ou uma rede de computadores, associados a um identificador único
na Internet, acessível eletronicamente;
1.3.4. E-MAIL: "Electronic Mail" (Correio Eletrônico) - endereço eletrônico utilizado para o envio
e recebimento de mensagens eletrônicas;

2. OBJETO
2.1. O objeto deste contrato consiste na disponibilização de ferramentas ao USUÁRIO, por
intermédio do SITE, para fins de:
(i) cadastramento, hospedagem, exposição e divulgação do Currículo e respectivos dados
cadastrados pelo USUÁRIO a qual aderirá ao programa CDL ESTÁGIOS em parceria com a
Perfil de Talentos;
(ii) – A Perfil de Talentos é uma empresa de recursos humanos e Desenvolvimento
Organizacional, que atua na elaboração e gerenciamento de Programas de Estágio, Treinamento
e Desenvolvimento.
(iii) – O Currículo do USUÁRIO será disponibilizado para empresas parceiras e que estejam
interessadas em alocar recursos humanos para determinada área/segmento do mercado;

3. CADASTRO DO CURRÍCULO DO USUÁRIO
3.1. Ao se cadastrar, o USUÁRIO compromete-se a fornecer informações verdadeiras,
atualizadas e completas, conforme solicitado nas páginas de registro “Formulário para
Candidatar para vaga de estágio”. Dentre essas informações será solicitado seu próprio CPF ou,
caso não tenha, o CPF de um responsável. A CDL MONTES CLAROS, se desejar, poderá utilizar
um serviço contratado para verificar a validade do número fornecido.
3.2. Fica expressamente estipulado que somente será permitido o cadastro de um único currículo
para cada número de CPF.
3.3. A inserção, correção, bem como a veracidade de todos os dados e informações fornecidos
pelo USUÁRIO, no cadastramento de seu currículo ou em qualquer outro módulo ou ferramenta
do sistema, serão de sua inteira responsabilidade.
3.4. Para proceder ao cadastro básico do currículo no SITE, o USUÁRIO deverá, além do CPF,
prestar as seguintes informações: (a) nome completo; (b) e-mail; (c) data de nascimento; (d)
sexo; (e) estado civil; (f) endereço completo; (g) telefone de contato; (h) Carteira de Motorista; (i)
- cursando.
3.5. Além destes dados será ainda necessário o USUÁRIO preencher de forma objetiva os
seguintes campos (a) – objetivo; (b) Experiência Profissional; (c) Vaga pretendida; (d) cursos
extracurriculares.
3.6. Após a conclusão do cadastro básico, o USUÁRIO terá acesso ao sistema onde poderá
enviar o seu currículo para análise e arquivo.
4. PRIVACIDADE E USO DE INFORMAÇÕES DO USUÁRIO
4.1. O presente contrato está de acordo com a Lei 13.708/18 (Lei Geral de Proteção de Dados),
com políticas internas para garantir a segurança e confidencialidade dos dados do USUÁRIO.
4.2. Da finalidade: Em atendimento ao artigo 8o, § 4o da Lei 13.709/18, a finalidade é
determinada neste contrato, sendo então os dados utilizados exclusivamente para fins de
possível alocação do USUÁRIO a uma vaga de estágio em uma das empresas parceiras da CDL
MONTES CLAROS.
4.3. É política da CDL MONTES CLAROS respeitar a privacidade de seus USUÁRIOS. Assim
sendo, a CDL MONTES CLAROS, em hipótese alguma não monitorará, editará o currículo
enviado excetuando para o fim deste contrato e nas hipóteses de tal conduta ser necessária
para:
(a) proteger interesses da CDL MONTES CLAROS ou de terceiros;
(b) responder a eventual reclamação de que tal conteúdo viole direitos de terceiros;
(c) identificar e resolver problemas técnicos;
(d) cumprir procedimento legal, inclusive determinação judicial ou de qualquer órgão regulatório
competente;
(e) fazer cumprir os termos das ferramentas ora contratadas.
4.4. O USUÁRIO AUTORIZA EXPRESSAMENTE a CDL MONTES CLAROS, OU TERCEIRO
POR ELA INDICADO, a utilizar seus dados cadastrais para fins de divulgação a parceiros
interessados, estando ciente de que poderá receber mensagens e contatos de parceiros

comerciais da CDL MONTES CLAROS por meio de: a) seu e-mail; b) seu telefone fixo, incluindo
mensagens de voz e contatos telefônicos; c) seu telefone móvel celular, incluindo mensagens de
voz, contatos telefônicos e mensagens SMS; d) seu endereço físico, por meio de envio de mala
direta.
4.5. Da Segurança dos dados: A CDL MONTES CLAROS, responsabiliza-se pela manutenção
de medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais
constantes no presente termo e dentro dos requisitos legais previsto na lei 13.709/18.
5. OBRIGAÇÕES DO USUÁRIO
5.1. O USUÁRIO compromete-se a não utilizar as ferramentas fornecidas pela CDL MONTES
CLAROS para:
5.1.1. fins ilegais ou para transmitir ou obter material em desacordo com a legislação brasileira;
5.1.2. transmitir/divulgar material ilegal, difamatório, que viole a privacidade de terceiros, ou que
seja abusivo, ameaçador, obsceno, prejudicial, injurioso, calunioso;
5.1.3. transmitir e/ou divulgar material que viole direitos de terceiros, incluindo, mas não se
limitando, a direitos de propriedade intelectual e direitos autorais;
5.1.4. enviar/divulgar quaisquer tipos de vírus ou arquivos contendo quaisquer tipos de vírus ou
que possam causar danos ao seu destinatário ou terceiros;
5.1.5. obter ou tentar obter acesso não autorizado a outros sistemas ou redes de computadores
conectados ao sistema da CDL MONTES CLAROS;
5.1.6. criar uma falsa identidade, inclusive utilizando, sem autorização, CPF e outros documentos
de terceiros;
5.2. Na hipótese de a CDL MONTES CLAROS constatar que o USUÁRIO descumpriu qualquer
das obrigações estabelecidas nas Cláusulas 5.1 acima, fica assegurado o direito de a CDL
MONTES CLAROS SUSPENDER ou EXCLUIR a divulgação e os dados do USUÁRIO, ou, até
mesmo, rescindir imediatamente o presente contrato, inclusive podendo o USUÁRIO responder
cível ou penalmente pela intensidade do ato praticado.
5.3. O USUÁRIO é o único responsável pelo conteúdo das transmissões feitas através do
sistema, a partir de sua senha ou conta.
5.4. O USUÁRIO é também o responsável pelos equipamentos necessários para sua conexão à
Internet (computador, linha telefônica e modem) e pelos custos de conexão.
5.5. O USUÁRIO declara ser o único beneficiário das ferramentas objeto do presente
instrumento.
6. RESPONSABILIDADE DA CDL MONTES CLAROS
6.1. A CDL MONTES CLAROS envidará seus melhores esforços para manter o site acessível e
de forma segura, conforme normas estabelecidas pela LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS
(LGPD). O USUÁRIO reconhece, no entanto, que a CDL MONTES CLAROS não será
responsável pela inviabilidade de acesso ao site, decorrente da impossibilidade de acesso ou
falha de comunicação atribuível ou não ao site.
6.2. A CDL MONTES CLAROS não se responsabiliza pela colocação ou recolocação profissional
de qualquer USUÁRIO, nem, tão pouco, pelas consequências, aos USUÁRIOS, advindas de sua
colocação ou recolocação por meio deste site.

6.3.. A CDL MONTES CLAROS não se responsabiliza por danos à vida profissional do
USUÁRIO, em virtude da visualização de seu currículo no site por seu atual contratante ou por
quaisquer terceiros.
6.4. A CDL MONTES CLAROS não se responsabiliza por qualquer conteúdo, propaganda,
produto, serviço contido ou oferecido no site, por meio de links ou publicidade relativa a tais sites.
por conseguinte, qualquer negociação havida entre o USUÁRIO e anunciantes do site, incluindo,
mas não se limitando, a participação em promoções, a entrega e o pagamento por bens ou
serviços, quaisquer outros termos, condições, garantias ou declarações associadas a tais
negociações, comprometerá apenas o anunciante e o respectivo USUÁRIO.
6.5. Em vista do disposto na cláusula 6.4 acima, a CDL MONTES CLAROS não terá nenhuma
responsabilidade, perante o USUÁRIO ou qualquer terceiro, seja contratual, extracontratual ou
outra, bem como por perdas e danos de qualquer espécie, resultantes de negociações com
terceiros ou decorrentes da presença de anunciantes no site, não sendo responsável por
qualquer relação entre USUÁRIO e empresas que façam uso das informações disponibilizadas.
6.6. A CDL MONTES CLAROS não será responsável por eventuais danos decorrentes do acesso
ilícito por terceiros ou hackers ao site.
7. DIREITOS DE PROPRIEDADE
7.1. O USUÁRIO reconhece que o conteúdo do SITE, incluindo, mas não se limitando a texto,
músicas, vídeo, sons, banco de dados e outros materiais contidos e disponíveis no SITE, bem
como as informações divulgadas ao USUÁRIO através do SITE ou de anunciantes, podem estar
protegidos por direitos autorais, marcas, patentes ou outros direitos de propriedade intelectual.
7.1.1. O USUÁRIO reconhece que somente poderá utilizar tais materiais e informações se
expressamente autorizado pela CDL MONTES CLAROS, não podendo copiar, reproduzir,
transmitir, distribuir ou criar obras derivadas a partir de tais materiais ou informações sem a
autorização expressa do respectivo proprietário.
8. MODIFICAÇÕES DAS FERRAMENTAS
8.1. A CDL MONTES CLAROS poderá eventualmente modificar os termos das ferramentas ora
disponibilizadas, notificando o USUÁRIO por meio de aviso contido nas páginas pertinentes do
SITE.
8.2. Em caso de não concordância, por parte do USUÁRIO, quanto às modificações efetuadas
pela CDL MONTES CLAROS, deverá o USUÁRIO manifestar-se expressamente à CDL
MONTES CLAROS quanto à sua discordância, por notificação enviada por e-mail a qual se
encontra cadastrado no SITE (cdlestagios@cdlmoc.com.br).
9. RENOVAÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO
9.1. O presente contrato tem vigência por prazo indeterminado, permanecendo válido pelo
período em que o USUÁRIO mantiver seu currículo cadastrado no SITE.
9.2. O USUÁRIO poderá, a qualquer momento, rescindir o presente contrato, bastando, para
tanto, enviar uma comunicação escrita à CDL MONTES CLAROS, cujo os dados de contato
encontram disponibilizados no próprio SITE ou pessoalmente no endereço comercial: Av. Dr.
Sidney Chaves, 447 – Bairro Edgar Pereira – Montes Claros – Minas Gerais solicitando o
cancelamento.
9.3 A rescisão do presente contrato não exime o USUÁRIO, em nenhuma hipótese, de quaisquer

de suas obrigações contraídas em decorrência de eventual aquisição de quaisquer produtos e/ou
ferramentas do SITE.
9.4. Este contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo e independentemente de notificação
ou interpelação judicial, havendo violação de quaisquer das cláusulas aqui dispostas.
9.5 Este contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, mediante aviso prévio de 30 (trinta)
pela CDL MONTES CLAROS, sem justa causa, e sem que isto implique em qualquer indenização
ao USUÁRIO.
10. DISPOSIÇÕES GERAIS
10.1. Todas e quaisquer comunicações entre as partes deverão ser realizadas por e-mail,
correspondência ou qualquer meio escrito que possa comprovar o recebimento pela outra parte.
10.2. As partes reconhecem que panes ou inoperância do sistema decorrentes de atos de
interferência externa são circunstâncias absolutamente fora do controle das partes,
caracterizando-se como caso fortuito, para todos os efeitos legais.
10.3. Os termos das ferramentas e o relacionamento entre as partes serão regidos e
interpretados de acordo com as Leis da República Federativa do Brasil.

11. DO FORO COMPETENTE
11.1 O USUÁRIO e a CDL MONTES CLAROS concordam expressamente com a eleição do Foro
da Comarca de Montes Claros, Estado de Minas Gerais, com a exclusão de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja, como o único competente para dirimir quaisquer conflitos decorrentes
deste instrumento.

