Política de Proteção de Dados Pessoais
Esta Política de Privacidade faz parte integrante dos Termos e Condições de Uso,
sendo aplicável a todos aqueles que acessem o website www.projetorh.com.br, ao
continuar a utilizar este site, aceita expressamente os termos e condições abaixo
descritos:
As políticas de privacidade do site www.projetorh.com.br norteiam-se pelo
compromisso com seus usuários no que diz respeito à transparência e a garantia de
proteção da privacidade de suas informações pessoais. Dessa forma, contribuem para
que os usuários usufruam, de um ambiente seguro e protegido.
A Projeto RH tem adotado os níveis legalmente requeridos quanto à segurança na
proteção de dados e procura instalar todos os meios e medidas adicionais para evitar
a perda, mau uso, alteração, acesso não autorizados ou a subtração indevida dos
Dados Pessoais recolhidos. Ao cadastrar seu curriculum o usuário de imediato
concorda com os presentes termos de uso e a Política de Privacidade, consentindo de
forma livre, expressa e informada sobre a coleta, tratamento e compartilhamento de
seus dados pessoais, nos termos da legislação vigente

Política de Tratamento das Informações
Considerando a natureza das atividades da Projeto RH e para o pleno atingimento de
suas finalidades, as funcionalidades, recursos e ferramentas disponibilizadas, poderão
ser solicitadas e coletadas informações e dados pessoais dos usuários, tais como:
•
•
•

•

•
•
•

a) nome completo, fotografia, data de nascimento, idade, sexo, telefone de contato,
profissão, estado civil, endereço de residência, bairro, localização e CEP, nome da
mãe, pai e dependentes (incluindo seu nome, sexo e data de nascimento);
b) número de CPF, endereço de e-mail e preferências de contato, número de registro
geral (RG), órgão emissor, estado e data de emissão;
c) grau de escolaridade, instituição de ensino, curso, data de início e conclusão (ou
estimado), experiência profissional, idiomas, qualificações, competências, habilidades,
atividades extracurriculares e contas de redes sociais, remuneração auferida e
pretensão salarial;
d) nacionalidade, naturalidade, país, estado e cidade de nascimento, número de
certidão de reservista (certificado de dispensa de incorporação), número de CTPS,
série, Estado e data de emissão, número PIS/PASEP e data de emissão, Título de
Eleitor, número, zona, seção, data de emissão, Estado e cidade;
e) identificação de portador de deficiência ou não;
f) resultados de testes e provas de língua portuguesa, idioma estrangeiro, raciocínio
lógico, perfil comportamental, personalidade, conhecimentos específicos, destinados a
avaliar seus conhecimentos, competências e aptidões;
g) vídeos, imagens, sons e voz decorrentes de entrevistas realizadas online ou
carregadas pelo usuário.

A Projeto RH não coleta informações e dados relativos à saúde, convicções filosóficas
ou políticas, filiação partidária ou sindical, fé religiosa, origem racial ou étnica, entre
outras.

Objetivo e Uso das Informações
Os dados pessoais/profissionais, as Informações do Website e Informações dos
dispositivos de acesso recolhidos do usuário serão objeto de tratamento
automatizado, sendo incorporados aos correspondentes registros eletrônicos de
dados, dos quais o site www.projetorh.com.br será titular e responsável. podendo
reproduzir, distribuir, exibir, transmitir, compartilhar, adaptar, desde que para as
seguintes finalidades:
•

•
•

•
•
•
•
•
•

1. realização e confirmação de cadastro para acesso e utilização de recursos,
funcionalidades e ferramentas disponibilizadas em nosso website;Obs.:-Para que o
cadastramento seja efetuado, o usuário necessariamente deverá escolher um login de
identificação e uma senha.
2. constituição e manutenção de banco de talentos para utilização em processos
seletivos futuros;
3. envio de alertas, notificações e mensagens (por sms, e-mail, WhatsApp ou qualquer
outro meio) confirmação de participação em processo seletivo, agendamento de data
para a realização de testes e provas e sua conclusão, agendamento de entrevistas
com consultores ou colaboradores do Cliente, envio de propostas de trabalho ao
Usuário, comunicação do encerramento do processo de seleção;
4. envio de notícias, mensagens, relatórios, materiais, guias, e outras informações
sobre o mercado de trabalho, atuação, condução, gerenciamento, monitoramento e
acompanhamento de processos seletivos que o Usuário tenha se inscrito;
5. identificação de eventuais vagas e posições de emprego que possam ser do
interesse do Usuário;
6. disponibilização e envio do perfil do Usuário para Clientes, incluindo, mas não se
limitando ao currículo, para eventual participação em processo seletivo do Cliente;
7. processamento de atividades e tarefas, decorrentes da execução de serviços
prestados aos seus Clientes, incluindo as obrigações legais associadas;
8. envio de alertas sobre suspeita de incidente de segurança ou de acesso e utilização
não-autorizada por terceiros no website, incluindo recursos, ferramentas e
funcionalidades aqui disponibilizadas, ou às Informações do Candidato;
9. análise e monitoramento do desempenho e qualidade dos recursos, e ferramentas
do website, gerenciamento de processos de recrutamento, identificação e
desenvolvimento de melhorias de ferramentas e recursos disponibilizados no website,
elaboração de pesquisas de satisfação, relatórios e estatísticas.

Política de segurança estabelecida para sua proteção
Os Dados Pessoais / profissionais fornecidos pelo cadastrado não poderão ser
disponibilizados para o público em geral. A proteção será assegurada pela existência
de uma senha, sendo possível o acesso aos dados realizado por meio do site, apenas
pelo usuário com a utilização do login e de sua senha criados no momento do
cadastramento. Para preservar sua segurança, não deverá fornecer ou facilitar o
acesso a sua senha a outras pessoas. Se o fizer, será considerado responsável perante
a PROJETO RH, pelos danos causados devido ao uso indevido de sua senha.
Para a correta observância da legislação brasileira, a Projeto RH se compromete a
corrigir, sempre que demandada quaisquer dados pessoais / profissionais do usuário.
Para tanto, o usuário poderá efetivar a alteração nas informações cadastradas, por
meio da página de gerenciamento de dados “seu currículo” do website e mediante a
utilização de seu login de usuário e senha pessoal únicos, sendo-lhe permitido a
consulta, a atualização, a alteração e/ou recuperação da senha, sempre que houver
necessidade.
Seu cadastro e conta poderão ser excluídos e eliminados quando e ao seu critério
único.
Ainda, por motivos de ordem técnica e operacional, os dados pessoais/profissionais
fornecidos pelo Usuário, poderão ser armazenadas em instalações, datacenters e
servidores de propriedade ou operados por Prestadores de Serviços, localizados ou
sediados no Brasil ou no exterior.
Os referidos Prestadores de Serviços encontram-se sujeitos e submetidos a normas,
obrigações e deveres de confidencialidade, sigilo e de proteção da privacidade de
seus dados e informações, coerentes com o disposto na presente Política, sem
prejuízo de qualquer outra legislação aplicável, em razão de sua localização.
Alterações na Política de Privacidade

A Projeto RH reserva-se o direito de alterar as políticas de privacidade ora
estabelecidas, para adaptá-las a alterações legislativas, jurisprudenciais, normas
relativas à utilização de novas tecnologias, ou ainda, sempre que julgar necessário.

Exclusões de Responsabilidade
Sem prejuízo de outras exclusões de responsabilidade existentes, a Projeto RH não se
responsabiliza por:
•
•
•
•

 Utilização por terceiros das informações e dados disponibilizados publicamente no
site da Projeto RH;
 Os materiais disponibilizados em nosso website não configuram qualquer tipo de
orientação vinculante;
 Outros recursos fornecidos por terceiros em nosso website;
 Ao usuário é vedado alterar ou tentar alterar, por qualquer meio, o conteúdo deste
website, ou introduzir quaisquer programas que o danifiquem ou contaminem ou
ainda aconselhar terceiros a fazê-lo.

Política de Preservação Legal
O conteúdo deste site é protegido pelas leis e normas que regulamentam os direitos
autorais, marcas registradas e patentes.
O usuário é meramente autorizado a fazer uso dos conteúdo do site para fins
estritamente pessoais, sendo-lhe expressamente proibido publicar, reproduzir,
difundir, distribuir ou, por qualquer forma, tornar os conteúdos acessíveis a terceiros,
para quaisquer fins, designadamente de comunicação pública ou de comercialização,
nomeadamente de disponibilização em outro Website, serviço on-line, ou cópias em
papel.
Entendemos, ainda, como violação à nossa política de preservação e privacidade:

