TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS PARA CADASTRAMENTO E UTILIZAÇÃO DO SITE
CARIOCA VAGAS (EMPRESAS)
Os termos e condições gerais de uso abaixo se aplicam aos benefícios e serviços
disponibilizados pela MN2 Serviços de Internet LTDA ("CARIOCA VAGAS") a usuários
interessados
em
recrutar
e
selecionar
profissionais
através
do
site
www.cariocavagas.com.br ("SITE"), bem como usufruir das demais ferramentas
disponibilizadas, ficando expressamente ressalvado que a adesão a este contrato deverá
ser autorizada por pessoa física capaz de contrair direitos e obrigações em nome da pessoa
jurídica destinatária do serviço ora contratado. O USUÁRIO deve preencher, no ato do
cadastro, seus dados pessoais e da empresa, sendo estes, submetidos à validação pela
CARIOCA VAGAS. Tramitada e validada a empresa, o USUÁRIO poderá contratar os
serviços oferecidos pela CARIOCA VAGAS.
1. DAS PARTES
1.1. De um lado, a contratada MN2 SERVIÇOS DE INTERNET LTDA, inscrita no CNPJ nº
15.803.171/0001-26, com endereço na Rua Alberto Cabaleiro, nº 405, Campo Grande, Rio
de Janeiro/RJ, CEP: 23040-570, na qualidade de mantenedora do SITE CARIOCA VAGAS,
com endereço eletrônico "www.cariocavagas.com.br", doravante denominada “CARIOCA
VAGAS” e, do outro lado, a PESSOA JURÍDICA contratante, representada pelo empregado,
preposto ou representante legal, doravante denominada "USUÁRIO", portador das
informações cadastradas no formulário de inscrição, que autorizou e/ou realizou online o
cadastramento da empresa no banco de dados da CONTRATADA, estabelecem entre si o
presente contrato e acordam o seguinte:
2. DO OBJETO
2.1. O presente documento tem por objeto estabelecer os Termos e Condições Gerais para
Cadastramento e Utilização do SITE CARIOCA VAGAS, onde serão disponibilizados aos
USUÁRIOS os serviços a seguir:
a) Cadastro, edição e visualização de dados da empresa e do responsável;
b) Cadastro, edição e visualização de dados dos colaboradores da empresa;
c) Anúncios de vagas de emprego;
d) Recebimento dos currículos numa área privada, denominada "Área da Empresa";
e) Serviço de Alerta de Inscritos, via eletrônica (e-mail), com recebimento periódico de
notificações da quantidade de inscritos nos anúncios de vagas;
f) Gerenciamento das Vagas;
g) Gerenciamento dos Currículos;
h) Acesso as ferramentas de produtos e/ou serviços que vierem a ser disponibilizados na
plataforma online da CARIOCA VAGAS;
i) Serviços de comunicações eletrônicas (e-mail) relativas aos produtos e/ou serviços da
CARIOCA VAGAS e de empresas parceiras que tenham interesse em manter contato com o
USUÁRIO.
3. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
3.1. A CARIOCA VAGAS se reserva o direito de, a qualquer tempo, solicitar o envio dos
documentos empresariais pertinentes, para que seja aferida a idoneidade dos dados
fornecidos no formulário de inscrição.
3.1.1. Neste ato, o representante do USUÁRIO, responsável pelo presente cadastro,
declara serem verdadeiras as informações por ele enviadas e que está autorizado a
representar a pessoa jurídica destinatária do serviço oferecido pela CONTRATADA,
sob pena das cominações legais cabíveis.

3.1.2. Caso seja constatada alguma divergência/irregularidade nas informações
referentes ao USUÁRIO e/ou seus representantes, a CONTRATADA poderá
suspender
o acesso ao
sistema da
CARIOCA VAGAS,
até que a
divergência/irregularidade seja sanada.
3.1.2.1. Caso a divergência/irregularidade não seja sanada no prazo de 90
(noventa) dias, a CARIOCA VAGAS se reserva o direito de promover a
suspensão, por tempo indeterminado, do USUÁRIO.
3.2. Todo USUÁRIO que venha a utilizar os serviços da CARIOCA VAGAS deverá aceitar os
"Termos e Condições Gerais", e todas as demais políticas e princípios que o regem.
3.3. A CARIOCA VAGAS poderá, a qualquer tempo, sem prévio aviso, rever e modificar os
presentes "Termos e Condições Gerais", atualizando e disponibilizando uma nova cópia aos
seus USUÁRIOS, cabendo ao USUÁRIO o direito de entrar em contato, através de e-mail,
solicitando informações sobre as alterações efetuadas.
3.4. O sistema do SITE solicitará ao USUÁRIO o login e a senha (cadastrados no momento
da inclusão dos dados pessoais e da empresa) para acesso à área privada, denominada
"Área da Empresa".
3.5. O USUÁRIO é o único e exclusivo responsável pela guarda e manutenção de seu login
e senha, que tem natureza pessoal e intransferível, para todos os fins legais, não estando
permitida a cessão, nem sequer temporária, a terceiros.
3.6. Em caso de uso indevido do login e senha privativos, a CARIOCA VAGAS poderá
rescindir o contrato ou suspender os serviços, independente de notificação prévia, sem que
isso seja considerado descumprimento ou gere qualquer indenização ou ressarcimento.
3.7. A CARIOCA VAGAS recomenda a leitura habitual e periódica dos presentes "Termos e
Condições Gerais" do SITE.
3.8. As partes reconhecem o correio eletrônico (e-mail) informado no ato do cadastro como
forma válida e eficaz de comunicação.
3.9. A finalidade da CARIOCA VAGAS é disponibilizar uma plataforma online que permita o
encontro entre empresas e candidatos. Sendo assim, permite às empresas cadastradas a
publicação de vagas de emprego, a gestão dos currículos recebidos e a gestão da seleção
de candidatos. Por parte do Candidato, permite a gestão dos dados cadastrados em perfil
privado e envio dos currículos às vagas de emprego, e outros serviços correlacionados com
o setor de emprego.
3.10. Determinados serviços oferecidos aos USUÁRIOS, por intermédio do SITE, podem
encontrar-se sujeitos a condições particulares próprias. Portanto, recomendamos que os
USUÁRIOS leiam atentamente todas as condições antes de aceitar e utilizar os referidos
serviços.
3.11. Caso a CARIOCA VAGAS encontre divergências no cadastro do USUÁRIO ou no
cadastro das vagas anunciadas, poderá suspender o acesso deste ao sistema e/ou
suspender as vagas até a regularização da situação, não obstante a previsão da cláusula
3.1.2.1.
4. CADASTRO DO USUÁRIO
4.1. O USUÁRIO para proceder completamente o cadastro no SITE, deverá informar os
Dados da Empresa e os seus Dados Pessoais, aceitar as "Condições de Uso e Política de
Privacidade" e optar por adquirir qualquer plano de serviços disponibilizado pela CARIOCA
VAGAS.

4.2. Após a conclusão do cadastro no SITE, o USUÁRIO deverá aguardar o trâmite de
validação a ser realizado pela CARIOCA VAGAS, recebendo, posteriormente, em seu
endereço de e-mail, o resultado da análise, validando ou não o seu cadastro.
4.3. O USUÁRIO compromete-se a fornecer informações verdadeiras, atualizadas e
completas, conforme solicitado nas páginas de cadastro. Dentre essas informações, será
solicitado o número de inscrição da empresa no CNPJ e CPF do responsável. A CARIOCA
VAGAS poderá utilizar um serviço contratado para verificar a validade dos números
fornecidos. Quaisquer divergência entre o número do CNPJ e a razão social da empresa, ou
divergência de demais dados fornecidos com a razão social da empresa, ou CPF fornecido e
o nome do responsável, a CARIOCA VAGAS reserva-se o direito de não validar o cadastro
até a respectiva regularização, que será solicitada via comunicação eletrônica (e-mail).
4.4. Ao realizar o cadastro, o USUÁRIO declara-se ciente de que a utilização de dados
inválidos, incorretos, falsos ou de terceiros sem sua autorização, são de sua inteira
responsabilidade, podendo acarretar o cancelamento imediato do fornecimento dos
serviços, sem prévia notificação, e ainda, caracterizar a prática de ato ilícito, sujeitando-o
às penalidades previstas em Lei.
4.5. Fica estabelecido que somente será permitido o cadastro de um único USUÁRIO por
número de CNPJ.
4.6. O USUÁRIO poderá, a qualquer momento, editar os dados do responsável e os dados
da empresa, com exceção, respectivamente, do número do CPF e número do CNPJ,
bastando para tanto que efetue LOGIN no SITE.
4.7. O USUÁRIO poderá alterar sua SENHA e/ou LOGIN, a qualquer momento, bastando
para tanto, que acesse as configurações pertinentes na “Área da Empresa” e informe a sua
senha vigente.
4.8. O USUÁRIO autoriza a CARIOCA VAGAS a enviar para seu e-mail cadastrado, toda e
qualquer comunicação proveniente de qualquer uma das empresas cadastradas no SITE ou
a proveniente da CARIOCA VAGAS, assim como comunicações periódicas ou informativos
do SITE, mesmo contendo links de terceiros, sejam estes parceiros ou não da CARIOCA
VAGAS.
4.9. Qualquer USUÁRIO que insira ou divulgue um conteúdo que viole a legalidade vigente
deve saber que assumirá responsabilidade pelos prejuízos e consequências derivadas da
mesma, respondendo por todos os danos causados.
4.10. Você declara expressamente e concorda que a CARIOCA VAGAS colete informações
para acompanhamento de tráfego, com o objetivo de identificar perfis de usuários e para
fins de orientação publicitária.
4.11. Para fins de publicidade, você autoriza a CARIOCA VAGAS, durante a utilização dos
serviços, veicular de forma não onerosa, o seu nome, a sua logomarca, inclusive, junto
com anúncios de vagas e em quaisquer locais do SITE, com o objetivo de divulgar as
empresas que utilizam os serviços da CARIOCA VAGAS.
5. CADASTRO DE VAGAS
5.1. A CARIOCA VAGAS não participa de negociações dos candidatos com terceiros,
anunciantes ou não de vagas no SITE. Desta forma, não é responsável por perdas e danos
causados ao USUÁRIO em decorrência de tais negociações, de qualquer natureza, bem
como, deixa claro, que é vedado anúncios de vagas, ofertas por telefone, e-mail ou
quaisquer outros tipos de meios eletrônicos que:

a) Utilizem dados de terceiros sem a devida autorização;
b) Ofereçam serviços de consultoria, distintos de uma oportunidade real de emprego;
c) Exijam do candidato, para que este participe do processo seletivo anunciado, o
pagamento de qualquer taxa ou valor, ou, ainda, a prestação de serviços sem a devida
remuneração;
d) Contenham conotação preconceituosa, socialmente excludente ou que, de alguma
forma, contrarie a Constituição Federal e seus princípios, a legislação vigente ou direito de
terceiros;
e) Referenciem itens discriminatórios, tais como raça, religião, opção sexual, idade,
condições de saúde, origem social, nacionalidade, opinião política, restrição creditícia ou
comprovação de experiência profissional superior a seis meses, salvo quando a natureza da
atividade a ser exercida, pública e notoriamente assim exigir;
f) Ofereçam trabalho do gênero "trabalhe em casa", "aumente sua renda" ou outros
caracterizados como "correntes", "pirâmides" ou parcerias, ilegalidades, irregularidades ou
imoralidades;
g) Contenham cursos, palestras, produtos/serviços ou informações com objetivos adversos
da contratação de candidatos;
h) Forneçam dados de contato da empresa na descrição do anúncio. Consideram-se dados
de contato: o telefone, o fax, o correio eletrônico e/ou o endereço;
i) Incluam URLs que redirecionem o usuário a seção de emprego da empresa ou terceiros;
j) O descritivo da vaga de emprego e/ou perfil profissional solicitado não seja condizente
com o ramo de atuação do anunciante ou da empresa titular da vaga anunciada; ou divirja
do perfil dos USUÁRIOS do SITE.
5.2. Caso a empresa anunciante ou contratante insira na publicação de vaga algum item
discriminatório, conforme correlacionado acima, está sujeita a ter o seus serviços
suspensos no SITE, podendo até mesmo, ter o seu cadastro cancelado.
5.3. As informações mencionadas nas vagas são de total responsabilidade da empresa
anunciante e contratante do serviço.
5.4. A publicação de vagas, em qualquer hipótese, não dá garantia de que a empresa irá
realizar contratações de futuros candidatos.
5.5. O USUÁRIO autoriza expressamente a CARIOCA VAGAS, com exclusivo critério, a
divulgar sua vaga juntamente com o seu nome e/ou a sua logomarca tanto na primeira
página do SITE quanto nas suas páginas internas.
5.6. Não é permitido realizar anúncio de uma mesma vaga de forma repetida para captar
um volume maior de candidatos.
5.7. A CARIOCA VAGAS poderá entrar em contato com o USUÁRIO para confirmar dados do
anúncio de vagas cadastrado, caso seja constatado inconsistências nas informações.
5.8. A responsabilidade pela confidencialidade da vaga é do USUÁRIO, que fará a opção no
momento do cadastramento da vaga, não podendo ser alterado pela CARIOCA VAGAS.
5.9. Os anúncios de vagas cadastrados pelo USUÁRIO ficarão publicados no SITE pelo
período de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de validação da CARIOCA VAGAS,
podendo ser prorrogados por mais 30 (trinta) dias, conforme o plano de adesão vigente do
USUÁRIO.
6. DIREITOS E DEVERES DA CONTRATADA
6.1. A CARIOCA VAGAS se compromete em permitir o acesso do USUÁRIO 24 (vinte e
quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana de forma segura e ininterrupta,
ressalvados no entanto, as interrupções necessárias para manutenção do Sistema.

6.2. A CARIOCA VAGAS não se responsabiliza por eventuais interrupções no acesso ao site,
considerando que tal acesso depende de fatores alheios ao seu controle, sem prejuízo na
obrigatoriedade do USUÁRIO de efetuar o pagamento até o término do serviço contratado,
nos seguintes casos:
a) Sofrer indisponibilidade por problemas ocasionados pelo responsável da conexão do
SITE;
b) Falta de fornecimento de energia elétrica;
c) Casos fortuitos que impeçam a prestação dos serviços;
d) Problemas que exijam o desligamento temporário do sistema, de origem técnica e/ou
operacional, ou ajustes preventivos de falhas no sistema de transmissão ou roteamento no
acesso à internet.
6.3. A CARIOCA VAGAS não se responsabilizará por possíveis danos decorrentes do acesso
ilícito por terceiros ou hackers ao SITE.
6.4. Diante de qualquer impedimento ao pagamento do plano por motivo de
responsabilidade do USUÁRIO, a CARIOCA VAGAS reserva-se o direito de suspender os
serviços previstos neste contrato até a regularização. Para que o USUÁRIO proceda com a
regularização da pendência, será realizado contato via e-mail e/ou telefônico. Caso o
USUÁRIO não venha a regularizar o pagamento em tempo hábil, a CARIOCA VAGAS estará
autorizada a manter suspenso os serviços por tempo indeterminado.
6.5. A CARIOCA VAGAS se reserva o direito de:
a) Realizar possíveis manutenções em seus sistemas visando melhorias nos serviços
prestados sem prévio aviso;
b) Efetuar modificações nos serviços prestados visando melhoria, sem prévio aviso, na
existência de situações imprevisíveis e extraordinárias, cabendo ao USUÁRIO o direito de
entrar em contato através de e-mail solicitando informações sobre as mudanças.
6.6. O USUÁRIO concorda que os dados das vagas de emprego são de total
responsabilidade dos respectivos anunciantes, que arcarão com as sanções civis e penais
decorrentes dos prejuízos gerados, obrigando-se a indenizar a CARIOCA VAGAS e a
terceiros eventualmente prejudicados.
6.7. As partes estão cientes e concordam que a CARIOCA VAGAS:
a) Poderá suspender o acesso do USUÁRIO aos serviços deste contrato, caso seja
constatada qualquer divergência entre a razão social e o CNPJ da empresa e/ou o CPF e o
nome do responsável fornecido pelo USUÁRIO, ou ainda em caso de inconsistências em seu
cadastro ou caso de inadimplência, até a sua regularização;
b) Poderá excluir o USUÁRIO caso seja constatado seu acesso de forma indevida a páginas
ou dados não destinados ao próprio ou ao público, mas reservado exclusivamente à
CARIOCA VAGAS.
6.8. A CARIOCA VAGAS se reserva o direito de cancelar e/ou excluir vagas de emprego
anunciadas ou suspender e/ou excluir anunciantes que não cumpram as normas e
legislações vigentes, e que não estejam em acordo com os "Termos e Condições Gerais".
6.9. A CARIOCA VAGAS não se responsabiliza pela veracidade das informações contidas nos
currículos enviados pelos candidatos.
6.10. A CARIOCA VAGAS não se responsabilizará por utilização indevida do LOGIN e SENHA
do USUÁRIO, decorrente do acesso ilícito por terceiros ou hackers.
6.11. O USUÁRIO concorda que, ao aderir a este contrato, autoriza expressamente a
manutenção dos seus dados no SITE por período superior ao contratado, bem como
qualquer outra informação inserida no SITE pelo próprio USUÁRIO. O USUÁRIO está ciente
e concorda que poderá anular tal autorização dos seus dados mediante solicitação escrita,
através de e-mail, para a CARIOCA VAGAS.

7. PLANOS
7.1. As informações cadastrais e/ou bancárias fornecidas pelo USUÁRIO são de sua
responsabilidade, de acordo com o plano, o prazo e a forma de pagamento selecionados no
SITE. O fato do USUÁRIO optar por um plano, prazo e forma de pagamento não determina
a vigência deste Contrato, que será sempre indeterminada.
7.2. A CARIOCA VAGAS poderá oferecer serviços adicionais, com preços estabelecidos,
previamente em contratos, a serem optados pelo USUÁRIO.
7.3. Os Termos e as Condições Específicas do plano de pagamento disponibilizado pela
CARIOCA VAGAS e escolhido pelo USUÁRIO, farão parte integrante deste contrato.
7.4. A qualquer tempo do Plano Light, o USUÁRIO poderá optar pelos Planos Premium ou
Golden.
7.5. Ao selecionar o Plano Premium ou Golden, o USUÁRIO autorizará a CARIOCA VAGAS a
efetuar a cobrança no prazo e na forma escolhida no SITE, ficando a CARIOCA VAGAS e as
eventuais empresas autorizadoras do débito isentas de qualquer responsabilidade ou
obrigatoriedade, com relação a autorização do pagamento realizado através de cartão de
crédito, débito em conta ou boleto bancário.
7.6. Caso não seja renovado o Plano Premium ou Golden, por parte do USUÁRIO, a
CARIOCA VAGAS reserva-se o direito de migrar o USUÁRIO automaticamente para o Plano
Light.
7.7. A renovação do Plano Premium ou Golden poderá ser realizada pelo USUÁRIO, a
qualquer momento, caso seja de seu interesse. Caso contrário, ao término do prazo
contratado, o sistema irá migrar automaticamente o USUÁRIO para o Plano Light.
7.8. A renovação do Plano Light ocorrerá automaticamente, caso o USUÁRIO não opte pelo
Plano Premium ou Golden. O Plano Light é renovado a cada 30 dias sem acúmulo dos
anúncios de vagas.
7.9. Na hipótese de suspensão dos serviços, o USUÁRIO terá a obrigatoriedade de efetuar o
pagamento das parcelas pendentes até o término do plano contratado. Caso o USUÁRIO
opte pela rescisão do contrato, este deverá regularizar seus débitos e o plano de
pagamento deverá estar quitado para que não ocorram possíveis cobranças.
8. RENOVAÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO
8.1. O presente contrato é de tempo indeterminado permanecendo válido enquanto o
USUÁRIO mantiver seus dados cadastrados no SITE.
8.2. O USUÁRIO poderá, a qualquer momento, solicitar a rescisão do presente contrato, por
escrito, via e-mail, informando o seu nome completo, e-mail, telefone para contato, CPF,
CNPJ da empresa e motivo da rescisão.
8.3. No caso de rescisão deste contrato, o USUÁRIO não será eximido de suas obrigações
contraídas em decorrência da aquisição de quaisquer produto ou serviço do SITE.
8.4. Havendo violação de qualquer cláusula, este contrato poderá ser rescindido, a
qualquer momento, independentemente de notificação ou interpelação judicial.
8.5. Este contrato poderá ser rescindido pela CARIOCA VAGAS, a qualquer momento,
mediante comunicação via e-mail ao USUÁRIO, sem que isto implique em qualquer
indenização, se em seus processos de auditoria for verificado indícios de fraude,

irregularidades, inconsistências, duplicidade de dados cadastrais, utilização indevida de
dados por terceiros, entre outros motivos.
8.5.1. Acerca da cláusula 8.5. acima, o USUÁRIO poderá solicitar esclarecimento às
questões divergentes perante a CARIOCA VAGAS e esta, entendendo que se trata de
um procedimento normal e dentro das normas legais vigentes, poderá realizar um
novo contrato com o USUÁRIO ou desistir da rescisão.
9. DO CANCELAMENTO
9.1. Caso a contratação do objeto deste contrato ocorra por periodicidade superior a 30
(trinta) dias, o serviço poderá ser cancelado, mediante solicitação do CONTRATANTE, por
meio de abertura de chamado de cancelamento enviando um e-mail para
empresas@cariocavagas.com.br.
9.1.1. Em nenhuma hipótese, será restituído o valor pago por um período já
iniciado. Entende-se por período, o tempo transcorrido a cada 30 (trinta) dias, a
partir da data de assinatura do plano contratado.
1°
2°
3°
4°
5°
6°

Período
Período
Período
Período
Período
Período

1 a 30 dias
31 a 60 dias
61 a 90 dias
91 a 120 dias
121 a 150 dias
151 a 180 dias

7° Período
8° Período
9° Período
10° Período
11° Período
12° Período

181
211
241
271
301
331

a
a
a
a
a
a

210
240
270
300
330
360

dias
dias
dias
dias
dias
dias

9.1.2. Na hipótese do caput, a devolução dos valores seguirá a seguinte fórmula:
(valor total) – [(períodos iniciados) X (valor do plano mensal)].
9.2. Em qualquer hipótese que implique devolução de valores pela CARIOCA VAGAS, esta
realizará a devolução em até 30 (trinta) dias úteis após a informação dos dados necessários
à realização da devolução das quantias.
10. POLÍTICA DE PRIVACIDADE
10.1. O número do CPF e CNPJ solicitado ao USUÁRIO para o cadastramento no SITE é
confidencial, não sendo divulgado a terceiros e/ou empresas. No entanto, é necessário para
a segurança e qualidade dos serviços prestados pelo SITE, e não permitindo a duplicidade
de cadastro.
10.1.1. O número do CPF solicitado para cadastramento dos colaboradores das
empresas é confidencial, não sendo divulgado a terceiros e/ou empresas. No
entanto, é necessário para a segurança e qualidade dos serviços prestados pelo
SITE, e não permitindo a duplicidade de cadastro.
10.2. A comunicação da CARIOCA VAGAS é comumente realizada por e-mail, em que
enviamos mensagens para atualização dos dados, mensagens informativas e promocionais
sobre os nossos serviços.
10.3. O serviço de "Alerta de Vagas" é realizado pelo envio de e-mails periódicos que
contêm as mais recentes vagas de emprego anunciadas no SITE e que estejam de acordo
com o perfil profissional cadastrado pelo Candidato.
10.4. O envio de publicidade da CARIOCA VAGAS ou terceiros parceiros são realizados
apenas para os e-mails cadastrados pelos próprios USUÁRIOS. Entretanto, seu recebimento
pode ser interrompido, a qualquer momento, por meio de um link disponibilizado no rodapé
da mensagem. Toda solicitação para interromper esse tipo de mensagem será prontamente
atendida.

10.5. A CARIOCA VAGAS não se responsabiliza por conteúdos de outras páginas da internet
acessadas por meio do endereço www.cariocavagas.com.br.
10.6. Por se tratar de conteúdo dinâmico, o SITE pode conter erros de ordem estrutural na
composição de um texto e/ou imagem. Alterações podem ser realizadas sem aviso prévio,
inclusive em produtos e/ou serviços anunciados.
10.7. A CARIOCA VAGAS utiliza cookies de parceiros terceirizados para diversas finalidades,
dentre as quais: compilar estatísticas anônimas e agregadas que nos permitem entender
como os usuários utilizam nosso SITE, nos ajudando a melhorar suas estruturas e
conteúdos. Da mesma forma, os cookies poderão ser utilizados para fins de marketing,
possibilitando o direcionamento de conteúdos e publicidades patrocinadas mais relevantes e
de interesse dos usuários.
10.8. Cookies são arquivos ou informações que podem ser armazenadas em seu
computador (ou outro dispositivo conectado à Internet, como smartphones, tablets ou TV)
quando você visita uma página da CARIOCA VAGAS. Não podemos identificá-lo
pessoalmente através dessas informações.
10.9. Os cookies são classificados como cookies por sessão ou persistentes. Os cookies de
sessão são temporários e, assim que você fecha a janela do navegador, eles são excluídos
do seu dispositivo. Os cookies de persistência permanecem em seu dispositivo por um
período mais longo e são usados pelo site para reconhecer o dispositivo quando você
retornar.
10.10. É importante ressaltar que o USUÁRIO pode, a qualquer momento, alterar as
preferências ou configurações em seu navegador da Web para controlar e gerenciar
cookies, bloqueando a instalação de novos ou eliminando os existentes, sem que isso
prejudique seu acesso aos conteúdos do SITE.
10.11. Você autoriza a CARIOCA VAGAS a publicar, em redes sociais e mecanismos de
busca na internet, as vagas anunciadas, inclusive em links contidos nestas páginas,
estando ciente que essa divulgação poderá gerar o compartilhamento dos links com as
vagas pelos usuários desses mecanismos.
10.12. Em nenhum caso, a CARIOCA VAGAS fornecerá aos candidatos dados de contato da
empresa que não estejam visíveis no anúncio de vaga publicado.
11. DISPOSIÇÕES GERAIS
11.1. As cláusulas apresentadas no presente contrato estarão aceitas a partir do momento
em que o USUÁRIO der a sua concordância clicando no botão “Aceito as Condições de Uso
e Política de Privacidade” ao realizar o cadastro no SITE.
11.2. 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.
11.3. As partes reconhecem que panes ou inoperância dos sistemas decorrentes de atos de
interferência externa são circunstâncias absolutamente fora do controle das partes,
caracterizando-se como caso eventual para todos os efeitos legais.
11.4. A nulidade ou invalidade de qualquer das disposições deste contrato, não implicará na
nulidade ou invalidade das demais, sendo que as disposições consideradas posteriormente
nulas ou inválidas deverão ser reescritas em conformidade com a legislação aplicável, sem
qualquer prejuízo ao USUÁRIO.

11.5. O USUÁRIO reconhece que o conteúdo do SITE, incluindo, mas não se limitando a
textos, músicas, vídeo, sons, bancos de dados e outros materiais, bem como as
informações divulgadas ao USUÁRIO através da CARIOCA VAGAS ou de anunciantes,
podem estar protegidos por direitos autorais, marcas, patentes ou outros direitos de
propriedade intelectual. Sendo assim, o USUÁRIO reconhece que somente poderá utilizar
tais materiais e informações se expressamente autorizado pela CARIOCA VAGAS ou pelos
anunciantes, não podendo copiar, reproduzir, distribuir ou criar obras derivadas a partir de
tais materiais ou informações.
11.6. O USUÁRIO declara expressamente, por este instrumento, que, nos termos do Artigo
46 da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), tomou conhecimento prévio
deste Contrato no SITE da CARIOCA VAGAS, tendo, inclusive, a possibilidade de imprimi-lo,
e que leu, avaliou e concordou com todas as disposições e cláusulas aqui descritas.
11.7. O USUÁRIO e a CARIOCA VAGAS concordam expressamente a submeter-se à
competência única e exclusiva dos tribunais brasileiros e, em especial, ao Foro da Comarca
da Cidade do Rio de Janeiro/RJ, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que
seja, como o único competente para dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste
instrumento.

