Bem-vindo à Política de Relacionamento do Banco de Oportunidades!
Esta política reflete os valores e a cultura do BANCO DE OPORTUNIDADES no relacionamento
com as empresas, os alunos e os ex-alunos do SENAC RJ. Seu cumprimento é obrigatório e
revela o compromisso de profissionalismo, ética e transparência em todas as nossas relações.
O conteúdo de nossa Política de Relacionamento indica e também gera direitos e obrigações
para o BANCO DE OPORTUNIDADES e todos os usuários do site, empresas, alunos e ex-alunos
do SENAC RJ.
A interação e a comunicação entre as partes devem ser transparentes, com informações
confiáveis e justas, objetivando um relacionamento sadio para todos.

NOSSOS OBJETIVOS
O BANCO DE OPORTUNIDADES é um estabelecimento do SENAC RJ que possui como objetivos:




Contribuir para a empregabilidade de nossos alunos e ex-alunos, aproximando-os
prioritariamente das empresas do setor de comércio de bens, serviços e turismo,
proporcionando-lhes oportunidades de colocação no mercado, crescimento
profissional e independência financeira;
Aumentar a qualificação prioritariamente dos empregados das empresas do setor de
comércio de bens, serviços e turismo, satisfazendo as necessidades de mão de obra
qualificada.

Por serem objetivos não tangíveis, é imprescindível que o relacionamento entre o BANCO DE
OPORTUNIDADES, as EMPRESAS do setor de comércio de bens, serviços e turismo, os ALUNOS
e os EX-ALUNOS do SENAC RJ seja pautado na ética e na confiança na ENTIDADE.

NOSSO USUÁRIO
Para acessar e utilizar os serviços disponibilizados gratuitamente pelo BANCO DE
OPORTUNIDADES, você deverá se cadastrar, sendo somente possível o cadastro de:


Aluno ou ex-aluno do SENAC RJ;
Somente serão aceitos alunos ou ex-alunos do SENAC RJ maiores de 14 anos e
considerados capazes pela legislação civil brasileira.



EMPRESAS do setor de comércio de bens, serviços e turismo, prioritariamente.
Estabelecimentos comerciais regularmente constituídos, com a inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas.

NOSSO AMBIENTE
Queremos e nos dedicamos para que você tenha acesso a nosso site e a todas as
funcionalidades nas 24 horas do dia, nos 7 dias da semana. Contudo, você reconhece que se
trata de um serviço online, passível eventualmente de interrupções ou mesmo de suspensão,
em razão da dependência de serviços de telecomunicações prestados por terceiros. O BANCO
DE OPORTUNIDADES não garante, de nenhum modo, a prestação do serviço de forma
ininterrupta ou isenta de erros.
Nós nos eximimos de qualquer responsabilidade quanto à indisponibilidade gerada por
problemas de conexão do site ou dos computadores e/ou da rede utilizados por você à rede
mundial de computadores (internet).
Nós nos reservamos o direito de efetuar eventuais manutenções em nossos sistemas e/ou em
nossos serviços visando à melhoria na qualidade, sem prévio aviso, bem como em situações
extraordinárias ou imprevisíveis.
Estamos constantemente alterando e melhorando nossos serviços; portanto, poderemos
incluir ou remover funcionalidades ou recursos e também suspender ou encerrar os serviços
ou um determinado serviço por completo, com o consequente encerramento de eventuais
termos e condições aos quais você anuiu.

O ACESSO A NOSSO CONTEÚDO
Em nosso site há áreas de acesso restrito ao aluno ou ex-aluno e áreas restritas às empresas,
sendo seu acesso por meio de senha criada pelo próprio detentor, privativa e intransferível.
Sua senha e/ou login não podem ser objeto de qualquer tipo de comercialização, cessão, ainda
que a título gratuito. É de sua inteira responsabilidade a preservação deste acesso e do sigilo
destes itens.
Cabe ao usuário, EMPRESA ou aluno ou ex-aluno, entrar em contato com o BANCO DE
OPORTUNIDADES, por meio de seus canais de atendimento, caso saiba que seu login e/ou
senha tenham sido utilizados por terceiros.
Ao preencher o cadastro em nosso site, em qualquer das áreas restritas, o usuário declara ter
lido e aceitado expressamente os Termos de Uso e a presente Política de Relacionamento.
Em caso de uso indevido da senha e/ou login, o BANCO DE OPORTUNIDADES poderá
suspender o acesso a seus conteúdos e até bloquear seu cadastro, independentemente de
notificação prévia, sem que isso seja considerado descumprimento de contrato ou gere
qualquer tipo de indenização ou ressarcimento.

A DIVULGAÇÃO DE VAGAS
O cadastramento de uma vaga é feito diretamente pela empresa interessada, devidamente
cadastrada no BANCO DE OPORTUNIDADES, aceitando integralmente esta Política de
Relacionamento e os Termos de Uso.
Não existe nenhuma interferência prévia do BANCO DE OPORTUNIDADES na divulgação da
vaga. Confiamos em todos os nossos usuários e esperamos que todos cumpram com as regras
e a política estabelecida.
O BANCO DE OPORTUNIDADES e o SENAC RJ não endossam qualquer conteúdo dos anúncios,
não participam de negociações do candidato com terceiros, anunciantes ou não de vagas no
site.
O conteúdo e as exigências contidas nas vagas anunciadas são de única e exclusiva
responsabilidade da EMPRESA, que arcará com todos os ônus eventualmente decorrentes, de
qualquer natureza, notadamente civis e penais, obrigando-se a indenizar o BANCO DE
OPORTUNIDADES, o SENAC RJ e terceiros eventualmente prejudicados.
O BANCO DE OPORTUNIDADES e o SENAC poderão excluir qualquer vaga anunciada, seja na
forma de suspensão dos serviços ou do cancelamento de seu cadastro, login e senha, caso seja
utilizado o acesso aos currículos e às vagas anunciadas para outros fins que não sejam de
recrutamento e seleção de profissionais ou, ainda, caso seja utilizado de forma conflitante com
a Política de Relacionamento do BANCO DE OPORTUNIDADES ou para fins diversos dos Termos
de Uso.

NÃO UTILIZAMOS E NÃO CONCORDAMOS COM AS SEGUINTES PRÁTICAS:







Inscrição de menores de idade sem a autorização de seus pais ou tutor;
Qualquer tipo de conduta que suscite engano ou que conduza a qualquer ilegalidade
de acordo com as leis vigentes;
Divulgações que se refiram a “pirâmides”, sistema "trabalhe em casa", parcerias,
“correntes”, irregularidades, ilegalidades ou imoralidades;
Oferecimento de serviços de seleção e/ou assessoramento para recolocação que
cobrem quaisquer taxas dos interessados, assegurando vagas e/ou oportunidades de
emprego;
Venda de produtos e serviços não relacionados com a oferta de trabalho, incluindo
sistemas que prometem lucro fácil (trabalho em casa, processador de mailing, entre
outros);
Divulgação de vagas que:
o Contenham conotação preconceituosa, sejam socialmente excludentes ou que
de alguma forma contrariem a Constituição Federal e seus princípios, a
legislação vigente ou, ainda, direitos de terceiros, não sendo permitidas, pois,
vagas de emprego em que haja referência a sexo, idade, raça, religião,
condições de saúde, opção sexual, situação familiar, estado de gravidez,
opinião política, nacionalidade, origem social e quaisquer outras formas de
discriminação, salvo quando a natureza da atividade a ser exercida, pública e
notoriamente, assim exigir;

o
o
o
o

Exijam ou requeiram do candidato comprovação de experiência prévia por
tempo superior a seis meses no mesmo tipo de atividade;
Ofereçam serviços de consultoria distintos de uma oportunidade real de
emprego;
Utilizem dados de terceiro sem a devida autorização;
Apresentem descrição da vaga e/ou solicitação de perfil profissional não
condizentes com o ramo de atuação do anunciante ou da empresa titular da
vaga.

Caso a EMPRESA divulgue uma vaga com qualquer um dos conteúdos acima vedados ou que,
de alguma forma, contenha item discriminatório ou em desacordo com a legislação brasileira,
o BANCO DE OPORTUNIDADES, assim que identificar, retirará a divulgação imediatamente,
podendo suspender o acesso do usuário e/ou cancelar seu cadastro, sem prévia notificação.

SUA PRIVACIDADE
Na busca pela concretização de nossos objetivos, estamos sempre cuidando de preservar sua
privacidade, dando-lhe segurança por meio de ferramentas eficazes.
Tomaremos todas as medidas possíveis para manter a confidencialidade e a segurança
descritas nesta Política; porém, não iremos responder por prejuízo que possa ser derivado da
violação dessas medidas por parte de terceiros que utilizem as redes públicas ou a internet
subvertendo os sistemas de segurança para acessar as informações de nosso site.
Ao acessar o BANCO DE OPORTUNIDADES, você concorda que poderemos usar seus dados de
acordo com nossa Política de Relacionamento.
Garantimos que somente o BANCO DE OPORTUNIDADES e o SENAC RJ têm acesso a suas
informações pessoais e/ou empresariais confidenciais e coletadas por meio de nosso site, não
sendo estas informações reveladas a terceiros, salvo com sua permissão ou por força de lei,
por ordem de autoridade competente ou judicial.
Podemos coletar em alguns aplicativos de nosso site, de modo totalmente espontâneo e com
seu consentimento, dados pessoais e dados sociais de sua empresa. Tal necessidade se faz
presente para constituirmos nosso cadastro de forma a poder lhe fornecer os serviços
gratuitamente. Também poderemos, a qualquer momento, utilizar esses dados com o intuito
de fornecer um material otimizado a seu interesse.
Quando você acessar o site do BANCO DE OPORTUNIDADES, será capturado seu IP e
adicionado um cookie em sua máquina.
IP é um endereço numérico determinado em seu computador, sendo usado para segurança.
O cookie é um ponto eletrônico que servirá para capturar dados não sigilosos de seu
equipamento, tais como browser utilizado, definição do monitor e comportamento em nosso
site. Fazemos isso com o objetivo de entender seus anseios e proporcionar uma melhor
experiência na navegação.

Esclarecemos que esses dados serão utilizados em conjunto com todos os dados coletados dos
demais usuários, resultando em sua não individualização, resguardando sua privacidade. A
qualquer momento você poderá, por meio de seu navegador, apagar esse cookie.

E-MAIL MARKETING
Incentivamos a aplicação do Código de Autorregulamentação para a Prática de E-Mail
Marketing (http://www.cgi.br/publicacoes/documentacao/cod-autoreg-email-marketing.htm)
e declaramos que estamos sempre envidando os melhores esforços para que toda forma de
comunicação eletrônica do BANCO DE OPORTUNIDADES esteja adequada aos parâmetros
indicados pela autorregulamentação, para que todos os e-mails enviados sejam considerados
como eticamente corretos.
Conforme seu interesse demonstrado pela navegação em nosso site, poderemos lhe enviar emails com informações e/ou novos conteúdos. Caso você não queira mais receber nossos emails, ao final de todas as nossas comunicações haverá sempre a opção de se descadastrar da
lista, cessando o envio de e-mails em até cinco dias úteis.

FALE COM A GENTE
Se você observar em nosso site qualquer conteúdo inadequado, divulgação de vaga em
desacordo com nossa Política de Relacionamento e/ou Termos de Uso, ou qualquer conduta
que esteja em desacordo com estas normas, não hesite em entrar em contato conosco pelos
canais de atendimento e e-mail (falecomagente@rj.senac.br).

DECLARAÇÕES FINAIS
O usuário está ciente de que o uso das informações contidas no site é exclusivo para fins não
comerciais, não sendo permitida sua divulgação a terceiros sem autorização prévia e expressa
do BANCO DE OPORTUNIDADES.
Não nos responsabilizamos pelas condutas e/ou políticas das EMPRESAS cadastradas no
BANCO DE OPORTUNIDADES, bem como pela forma de condução de qualquer processo
seletivo.
Lembre-se: promovemos a aproximação de interesses, divulgando vagas de empresas do setor
de comércio de bens, serviços e turismo e currículos de alunos e ex-alunos do SENAC RJ.
A interpretação das regras de uso é de competência exclusiva do BANCO DE OPORTUNIDADES.
Esta Política de Relacionamento e demais Termos de Uso poderão ser modificados a qualquer
momento visando à melhoria de nosso conteúdo e aprimoramento de nosso relacionamento,
sem prévio aviso. Por isso sugerimos que você acesse com frequência nosso site.

