TERMO DE USO DO PORTAL SETOR3
Condições Gerais

As Condições Gerais abaixo servem para regulamentar a participação do
USUÁRIO no PORTAL SETOR3, administrado e mantido pelo Serviço Nacional de
Aprendizagem Comercial – Senac, Administração Regional no Estado de São Paulo,
inscrito no CNPJ/MF sob nº 03.709.814/0001-98, com sede nesta Capital, na Rua Dr.
Vila Nova, 228, 7º andar, a seguir denominado simplesmente “SENAC”.

O uso dos serviços do PORTAL SETOR 3 está condicionado à expressa e plena
aceitação

das

Condições Gerais pelo USUÁRIO, devendo, para tanto, ler

atentamente as regras a seguir:
1. Introdução

O PORTAL SETOR3 convida o USUÁRIO a visitar seu site e lhe informa as
Condições Gerais que regem a sua utilização e com os quais o USUÁRIO
anunciante deve assinalar o seu aceite para finalizar o cadastramento de vagas.

O conteúdo do PORTAL SETOR3 permite ao USUÁRIO oferecer e consultar
informações sobre vagas da área de terceiro setor e desenvolvimento sustentável,
incluindo contato por indicação de e-mail, de forma dinâmica e objetiva.
2. Informação

O PORTAL SETOR3 é um site que visa fomentar a área social e de sustentabilidade e
oferece a ao USUÁRIO diversos benefícios para agregar seu desenvolvimento
profissional, entre eles, notícias, agenda de eventos, opiniões de especialistas,
entrevistas, dicas de leitura, glossário social, entre outros conteúdos relacionados com
esse segmento.
Entre tantos benefícios o PORTAL SETOR3 oferece o link chamado de
“Oportunidades”, cujo objetivo é veicular a oferta de vagas relacionadas com a área de
terceiro setor e sustentabilidade, a fim de facilitar o contato entre instituições e
profissionais.

A página “Oportunidades” funciona como um classificado de vagas de emprego,
publicando os anúncios e informações necessárias sobre as vagas e contatos para
recrutamento.

Há necessidade de cadastro individual de usuários vinculados às ONGS, associações,
fundações ou empresas para que ofertar suas vagas. É vetado o cadastro de vagas de
agências de empregos terceirizadas.

3. Cadastro de Vagas

Para anunciar uma vaga no PORTAL SETOR3, o representante da instituição
deverá, após fazer login no sistema, acessar o link “Oportunidades” e, na sequência,
escolher a opção “Anuncie a sua oportunidade”. Neste ponto serão solicitadas
informações sobre o título do anúncio, a descrição da vaga, local, contato, nome do
recrutador e a data final para se candidatar à vaga.
As informações encaminhadas pelo USUÁRIO serão submetidas filtros de
monitoramento e aprovação prévia para certificar-se de que os anúncios sejam
relativos aos objetivos do PORTAL SETOR3.

O SENAC não se responsabiliza pela veracidade das informações cadastradas no
PORTAL SETOR3, sendo de inteira responsabilidade do USUÁRIO sua verificação.

As informações cadastradas são de inteira responsabilidade de seus anunciantes.
Os textos não traduzem a linha editorial do PORTAL SETOR3 e do SENAC. A
seção Oportunidades obedece ao propósito de divulgar – de forma livre e gratuita –
ofertas de

trabalho. Todos os anúncios devem estar relacionados, direta ou

indiretamente, à área social.

É proibida a publicação de conteúdos ofensivos, racistas ou quaisquer outros que
possam, de alguma forma, ser prejudiciais e/ou violar os direitos à imagem, honra e
privacidade dos demais usuários (pessoas físicas ou jurídicas) e terceiros.
O

USUÁRIO,

neste

responsabilidade em:

Termo

de

Uso,

concorda

e

tem

ciência

de

sua

(a) fornecer informações verdadeiras, exatas, atuais e completas;

(b) conservar e atualizar imediatamente as informações de cadastro das vagas
para mantê-las verdadeiras, exatas, atuais e completas.

Para finalizar o cadastro e ofertar sua vaga, todas as informações deverão ser
devidamente preenchidas.

Para alterações ou exclusão de vaga, o USUÁRIO deverá informar a equipe de
redação do PORTAL SETOR3 por e-mail (setor3@sp.senac.br) ou por contato
telefônico.
NO

CASO

DE

INFRAÇÃO

ÀS

REMOVIDAS, SEM PREJUÍZO DA

REGRAS

ACIMA,

AS

VAGAS

SERÃO

RESPONSABILIDADE LEGAL QUANDO

APLICÁVEL, RESPONDENDO O ANUNCIANTE INTEIRAMENTE

POR SUA

CONDUTA.

O USUÁRIO autoriza expressamente o PORTAL SETOR3 a comunicar-se com o
mesmo através do canal de comunicação disponível que inclui, mas não se limita a,
correio eletrônico (e-mail) e telefone para fins de esclarecimento e averiguação das
informações.
O PORTAL SETOR3 não faz cobrança por este serviço, de forma que se o
USUÁRIO receber qualquer comunicado, em nome do site, referente à cobrança
de valores ou serviços deverá comunicar, imediatamente, a administração do site
pelo e-mail (setor3@sp.senac.br).

Por fim, demais informações sobre cadastro e usuários estão sujeitas ao
tratamento definido na “Política de Privacidade”. Tal documento constitui parte
integrante deste Termo de Uso do PORTAL SETOR3 e deverá ser lido atentamente
por todos os USUÁRIOS antes da aceitação e utilização do website.

4. Direitos autorais e propriedade Intelectual

Os textos, fotografias, imagens, logomarcas e sons presentes no PORTAL SETOR3,
encontram- se protegidos por direitos autorais ou outros direitos de propriedade

intelectual, pertencentes ao SENAC ou a terceiros.

Ao publicar qualquer conteúdo, o USUÁRIO cede ao PORTAL SETOR3 e ao
SENAC o direito de uso e de divulgação.
Ao acessar a página do PORTAL SETOR3, o USUÁRIO declara que irá respeitar
todos os direitos de propriedade intelectual, incluindo a proteção de marcas, bem
como todos os direitos referentes a terceiros que por ventura estejam, ou
estiveram, de alguma forma, disponíveis no website ou que o USUÁRIO venha a
publicar.

O simples acesso ao PORTAL SETOR3 não confere ao USUÁRIO qualquer direito
de uso dos nomes, títulos, palavras, frases, marcas, obras literárias, artísticas,
dentre outras, que nele estejam, ou estiveram, disponíveis.
O

USUÁRIO

CARÁTER

ASSUME

CIVIL

E/OU

TODA

E

QUALQUER

CRIMINAL, PELA

RESPONSABILIDADE,

UTILIZAÇÃO

INDEVIDA

DE
DAS

INFORMAÇÕES, TEXTOS, GRÁFICOS, MARCAS, OBRAS, ENFIM, TODO E
QUALQUER DIREITO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL OU INDUSTRIAL DESTE
SITE E DOS CONTEÚDOS POR ELE PUBLICADO.

Ao fazer upload da logomarca de sua empresa, ONG, instituição, entre outros, para
fins de cadastro de vagas, o USUÁRIO afirma que é autorizado a utilizá-la, permitindo
a sua divulgação junto ao respectivo anúncio a que se destina.
5. Modificações do Termo de Uso

Este Termo de Uso poderá ser modificado a qualquer tempo de forma unilateral,
devendo o USUÁRIO atentar-se para suas modificações através das versões
publicadas, a cada anúncio feito.
Ao navegar pelo PORTAL SETOR3, o USUÁRIO aceita o Termo de Uso e as
Condições Gerais que se encontram vigentes na data e, portanto, deve verificar os
referidos documentos periodicamente.
6. Exclusão de Garantias e de Responsabilidade

Em decorrência de questões operacionais, o PORTAL SETOR3 e os serviços
estão

sujeitos

a

eventuais

problemas

de

interrupção,

falha

técnica,

ou

indisponibilidade de funcionamento temporário.
O PORTAL SETOR3 SE EXIME, COM TODA A EXTENSÃO PERMITIDA PELO
ORDENAMENTO

JURÍDICO,

DE

QUALQUER

RESPONSABILIDADE

PELOS

DANOS E PREJUÍZOS DE TODA NATUREZA QUE POSSAM DECORRER DA
FALTA DE DISPONIBILIDADE OU DE CONTINUIDADE DO FUNCIONAMENTO
DO SITE, EVENTUAIS INVASÕES E DEMAIS ATAQUES CIBERNÉTICOS, BEM
COMO DE QUALQUER DANO CAUSADO POR PUBLICAÇÃO DOS USUÁRIOS
SEJA PESSOA JURÍDICA OU PESSOA FÍSICA.

DESTA FORMA DEVE O USUÁRIO FICAR ATENTO A PUBLICAÇÕES, FAZER AS
DEVIDAS ANOTAÇÕES DE CONTATOS E VAGAS ASSIM QUE TOMAR
CONHECIMENTO.

O PORTAL SETOR3 REAFIRMA NESTA CLÁUSULA QUE PRESTA SERVIÇO
SEMELHANTE AO DE CLASSIFICADOS DE JORNAIS E NÃO GARANTE
EMPREGO A SEUS USUÁRIOS, BEM COMO NÃO SE RESPONSABILIZA PELOS
DADOS

FORNECIDOS,

DEVENDO

CADA

USUÁRIO

PROCEDER

À

VERIFICAÇÃO DA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES ENCONTRADAS.

7 Disposições Gerais

A tolerância do eventual descumprimento de quaisquer das cláusulas e condições
do presente Termo de Uso não constituirá novação das obrigações aqui estipuladas
e tampouco impedirá ou inibirá a exigibilidade das mesmas a qualquer tempo.

O presente instrumento constitui o acordo integral entre as partes, prevalecendo
sobre qualquer outro entendimento firmado anteriormente.
O USUÁRIO assume toda e qualquer responsabilidade por sua conduta, devendo
integrar a lide quando possível e arcar com todos os gastos provenientes de
processos judiciais que o PORTAL SETOR3 e o SENAC venham a sofrer, quando o
USUÁRIO lhe der causa, como, por exemplo, mas não se limitando, a demandas
por infração a direito de autor, ofensas, entre outras.

8. Lei aplicável e jurisdição

O presente Termo de Uso é regido pela legislação da República Federativa do Brasil.
Seu texto deverá ser interpretado no idioma português e os usuários do PORTAL
SETOR3 se submetem ao Foro Central da Comarca da Capital do Estado De São
Paulo.

