
TERMO DE USO E SERVIÇO DO USUÁRIO CANDIDATO

O USUÁRIO CANDIDATO deve ler, concordar e aceitar todas as disposições deste
termo para que possa utilizar o website localizado a
“https://plataforma.worked.com.br” assim como softwares e os serviços relacionados
(coletivamente denominados PLATAFORMA WORKED ou apenas PLATAFORMA)
inclusive para participar de SELEÇÃO E RECRUTAMENTO EM VAGAS, sendo este
instrumento subdividido em:

1. DAS PARTES
2. DO OBJETO
3. DA PLATAFORMA E DO PROCESSO SELETIVO
4. DO CADASTRO DO USUÁRIO CANDIDATO
5. DA SUSPENSÃO E DO CANCELAMENTO DO CADASTRO DO USUÁRIO
6. DAS OBRIGAÇÕES E DA RESPONSABILIZAÇÃO DO USUÁRIO CANDIDATO
7. DAS OBRIGAÇÕES E DA RESPONSABILIZAÇÃO DA WORKED
8. MARCAS, DIREITOS AUTORAIS E DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL DE
TITULARIDADE DA WORKED
9. DISPOSIÇÕES FINAIS
10. VIGÊNCIA

1. DAS PARTES

Cláusula 1ª
O presente termo de serviço e de uso é o CONTRATO entre você, pessoa física capaz ou
jurídica representada por quem tenha poderes para tanto (ora denominado USUÁRIO
CANDIDATO) e a WORKED RECRUTAMENTO EM TECNOLOGIA LTDA, pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no inscrita no CNPJ/MF sob o n.
37.408.098/0001-20, com sede na Rua Santa Sofia, n. 36, Jardim Santa Madalena, São
José dos Campos, SP, CEP 12243-310 (ora denominado WORKED).

Parágrafo primeiro. O uso do site é possível para o USUÁRIO CANDIDATO
pessoa física capaz de exercer pessoalmente seus direitos e deveres no âmbito
cível.

Parágrafo segundo. O USUÁRIO CANDIDATO pessoa Jurídica deve ser
cadastrado por quem tenha competência e/ou poderes para fazê-lo.

Cláusula 2ª
O USUÁRIO CANDIDATO compreende e concorda que, ao se registrar com a
WORKED ou ao utilizar a PLATAFORMA, está aceitando ser regido por este
CONTRATO, incluídos seus anexos, e por outros negócios relacionados que tenha com
a WORKED.

Parágrafo primeiro. Se o USUÁRIO CANDIDATO não aceitar este termo em sua
integralidade, não poderá acessar ou usar a PLATAFORMA WORKED.
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Parágrafo segundo. O cadastro de USUÁRIO CANDIDATO pessoa jurídica
deverá indicar, obrigatoriamente, o representante legal de modo que tal pessoa
física aceita e concorda com este instrumento em prol dessa pessoa jurídica,
representando-a e garantindo que tem poderes de ligar o ente a este acordo,
referindo-se o termo “USUÁRIO CANDIDATO” à pessoa Jurídica  nesse caso.

2. DO OBJETO

Cláusula 3ª
Este CONTRATO tem por objeto disciplinar os termos e condições que regerão os
serviços da WORKED assim como o acesso ao website localizado a
“https://plataforma.worked.com.br”, aos softwares e aos serviços relacionados
(coletivamente denominados PLATAFORMA WORKED ou apenas PLATAFORMA),
devendo ser observado conjuntamente com os seus anexos: Política de Privacidade e de
Tratamento de Dados.

Parágrafo Primeiro. Este termo inclui e incorpora os acordos e Políticas de
Privacidade e de Tratamento de Dados, podendo, assim como tais acordos e
políticas, ser modificado pela WORKED a qualquer tempo unilateralmente.

Parágrafo Segundo. A continuação no uso da PLATAFORMA exigirá a
concordância e a aceitação do USUÁRIO CANDIDATO acerca das modificações
realizadas neste termo e nos referidos acordos e políticas.

Parágrafo Terceiro. A modificação de que tratam os parágrafos primeiro e
segundo pode se dar a qualquer tempo, observado o prazo de 30 dias corridos de
antecedência para notificar o USUÁRIO CANDIDATO por escrito, mediante
e-mail e/ou outro meio válido e adequado na própria PLATAFORMA.

3. DA PLATAFORMA E DO PROCESSO SELETIVO

Cláusula 4ª
A WORKED disponibiliza uma plataforma online, pelo site
“https://plataforma.worked.com.br”, a qual permite que os USUÁRIOS
CANDIDATOS efetuem seu cadastro, tenham acesso a VAGAS oferecidas por
USUÁRIOS CLIENTES e possam participar de PROCESSO SELETIVO nos termos deste
instrumento e de outros contratos que o usuário celebrou ou venha a celebrar com a
WORKED.

Parágrafo Primeiro. O PROCESSO DE SELEÇÃO realizado pela WORKED
mediante solicitação dos USUÁRIOS CLIENTES já cadastrados observará ainda as
configurações estabelecidas por eles em cada Processo Seletivo, conforme previsto
no Termo de Uso e Serviço do Usuário Cliente, podendo o USUÁRIO
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CANDIDATO se inscrever nas seleções conforme VAGAS disponibilizadas e
eventuais requisitos especificados.

Parágrafo Segundo. O USUÁRIO CANDIDATO não é obrigado a aceitar maior ou
melhor proposta que eventualmente lhe seja oferecida, estando porém sujeito a
ter seu cadastro excluído no caso de não utilização de serviço na PLATAFORMA
pelo prazo de 6 meses.

Parágrafo Terceiro. O serviço oferecido aos USUÁRIOS CANDIDATOS será
gratuito.

Parágrafo Quarto. A WORKED não fornece quaisquer bens, serviços, ofertas
e/ou oportunidades anunciados por seus Usuários, atuando como mero
aproximador entre eles, e não garante de qualquer forma a qualidade ou a
efetiva entrega das ofertas, pagamento de salários, remunerações, direitos e/ou
resultado dos serviços contratados entre os Usuários.

Parágrafo Quinto. A WORKED pode requisitar feedbacks a qualquer tempo
especialmente em relação à PLATAFORMA, à prestação de serviços e até à
conduta dos próprios usuários cadastrados.

Cláusula 5ª
A PLATAFORMA WORKED foi criada para facilitar e possibilitar a conexão e o contato
entre pessoas físicas e/ou jurídicas (denominados USUÁRIOS CLIENTES) que
precisam de pessoas físicas e/ou jurídicas (ora denominados USUÁRIOS
CANDIDATOS) para que efetuem tais serviços relacionados a VAGAS ofertadas pelos
USUÁRIOS CLIENTES.

Parágrafo Primeiro. A WORKED é terceiro independente que obteve as
condições e requisitos do USUÁRIO CLIENTE que disponibiliza a VAGA e vai
divulgar em sua PLATAFORMA, podendo envolver, através de processos
seletivos, certos USUÁRIOS CANDIDATOS que preenchem as condições e
requisitos estabelecidas pelo USUÁRIO CLIENTE para executarem os serviços.

Parágrafo Segundo. O USUÁRIO CANDIDATO tem ciência de que cabe
exclusivamente ao USUÁRIO CLIENTE, quando do preenchimento de VAGA,
definir, observadas as diretrizes dispostas na cláusula 7ª para o procedimento de
seleção, qual ou quais dos candidatos irá(ão) executar os serviços.

Cláusula 6ª
O USUÁRIO CANDIDATO utilizará as respectivas funcionalidades da PLATAFORMA
dentre:

I) utilização da PLATAFORMA com portal de vagas oferecidas, conforme cláusula
5ª, para fins de participar de processos seletivos para preenchimento de VAGAS
criadas e/ou solicitadas pelo USUÁRIO CLIENTE respectivo;



II) realização das etapas do processo seletivo conforme contratado pelo respectivo
USUÁRIO CLIENTE, observado o disposto na cláusula 7ª, mantendo para tanto
contato com o CANDIDATO inscrito;
III) disponibilização de funcionalidade de mapeamento de perfil e de habilidades do
USUÁRIO CANDIDATO inscrito no respectivo processo seletivo que exija tal etapa,
observado o disposto na cláusula 7ª;
IV) instituição e manutenção de banco de dados sobre os USUÁRIOS CANDIDATOS
pela WORKED, podendo esta entrar em contato com algum(ns) desses USUÁRIOS,
mesmo que não tenham visualizado certo processo seletivo, mas que poderiam se
encaixar no perfil para execução do projeto ou preenchimento da vaga
V) instituição e manutenção do BANCO DE TALENTOS WORKED para acesso
inicialmente da equipe da WORKED competente para tanto, sendo possível, com a
autorização do USUÁRIO CANDIDATO, o compartilhamento de suas informações com
USUÁRIOS CLIENTES que contratem com a WORKED para tanto de modo a tratarem
os respectivos dado, conforme disposto na POLÍTICA DE PRIVACIDADE E
TRATAMENTO DE DADOS.

Parágrafo Único. Ao se cadastrar ou continuar utilizando a PLATAFORMA, o
USUÁRIO CANDIDATO permite que a WORKED mantenha seus dados no BANCO
DE TALENTOS WORKED para serem tratados pela equipe da WORKED competente
para tanto, sendo possível porém, com a autorização do respectivo USUÁRIO
CANDIDATO, o compartilhamento de suas informações com USUÁRIOS CLIENTES,
conforme disposto na POLÍTICA DE PRIVACIDADE E TRATAMENTO DE DADOS.

Cláusula 7ª
A PLATAFORMA disponibiliza acesso a PROCESSOS SELETIVOS existentes solicitados
e/ou criados pelo USUÁRIO CLIENTE, consoante disposto ainda no Termo de Uso e
Serviço do Usuário Cliente, para o USUÁRIO CANDIDATO que pode se inscrever,
observado o disposto nesta cláusula e na cláusula 6ª deste termo.

Parágrafo Primeiro. O CANDIDATO pode participar de PROCESSO SELETIVO,
realizado pela WORKED e/ou pelo USUÁRIO CLIENTE conforme este contratou
com a WORKED, observadas as seguintes diretrizes:

1) O USUÁRIO CANDIDATO, ao se inscrever, deve ler e entender as funções
descritas, o tempo de execução, a forma de contratação, preenchendo os
requisitos mínimos necessários para o serviço e para participar da seleção,
dentre outros aspectos relevantes a cada caso;

2) O USUÁRIO CANDIDATO deverá participar de etapas definidas pelo
USUÁRIO CLIENTE, como desafio e perguntas a que o USUÁRIO
CANDIDATO deverá responder durante o PROCESSO SELETIVO no qual
se inscrever;

3) Os PROCESSOS SELETIVOS passam por análise prévia da WORKED para
fins de, caso verifique e contate o USUÁRIO CLIENTE sobre observação,
orientação ou ajuste a serem indicados em vista da legislação vigente, em
especial a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), de modo que é o
USUÁRIO CLIENTE quem deve definir e realizar os devidos ajustes sob
pena de sua exclusiva responsabilidade em caso de não fazê-los
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4) Até a inscrição de pelo menos 1 USUÁRIO CANDIDATO, mesmo que já
tenha havido a PUBLICAÇÃO na PLATAFORMA acerca da oferta de
VAGA, o USUÁRIO CLIENTE, através da WORKED, poderá realizar
edições, sendo, porém, de sua inteira responsabilidade as realizadas por
conta própria;

5) O PROCESSO SELETIVO, após inscrição de pelo menos 1 USUÁRIO
CANDIDATO, não poderá mais ser modificado, devendo serem
observadas as suas respectivas etapas definições e requisitos
estabelecidos, podendo, porém, o USUÁRIO CLIENTE cancelar ou
suspender o referido processo não sendo preciso que todos os candidatos
finalizem todas as etapas;

6) As etapas do PROCESSO SELETIVO podem englobar:
a) PERGUNTAS de CARÁTER ELIMINATÓRIO a serem elencadas

pelo USUÁRIO CLIENTE ou conforme suas determinações
estabelecidas para serem respondidas pelos CANDIDATOS que se
inscreverem;

b) QUALIFICATÓRIAS, como TESTE DE PERSONALIDADE, e
ainda pode ser exigida CERTIFICAÇÃO TÉCNICA mediante teste
realizado pelo candidato, para serem consideradas quando do
PROCESSO SELETIVO, mas que não possuem necessariamente
caráter eliminatório, salvo disposição em sentido diverso pelo
USUÁRIO CLIENTE;

c) PERGUNTAS ADICIONAIS personalizáveis;

d) VÍDEO a ser inserido pelo USUÁRIO CANDIDATO inscrito para
fins de apresentação;

e) CASE como no caso de um dos desafios sugeridos pela WORKED
ou que o próprio USUÁRIO CLIENTE decida acrescentar em PDF;

f) conforme contratado com a WORKED, etapa facultativa de
ENTREVISTA PRELIMINAR a ser realizada pela WORKED de
caráter classificatório;

g) ENTREVISTA a qual pode ser realizada diretamente pela
PLATAFORMA, devendo ser indicado pelo USUÁRIO CLIENTE
quem irá entrevistar e quais os horários a serem disponibilizados.

7) A SELEÇÃO pode ser finalizada a qualquer momento pelo próprio
USUÁRIO CLIENTE com a contratação do respectivo USUÁRIO
CANDIDATO selecionado a partir do processo seletivo.

Parágrafo Segundo. O USUÁRIO CLIENTE e a própria WORKED podem
convidar USUÁRIOS CANDIDATOS para participarem de processo seletivo
aberto na PLATAFORMA, devendo observar as regras da Política de Privacidade
e Tratamento de Dados e de outros instrumentos, especialmente quanto à
utilização e o acesso a BANCO DE TALENTOS WORKED conforme autorização
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dos respectivos titulares dos dados pessoais e consoante contratado pelo
USUÁRIO CLIENTE.

Parágrafo Terceiro. Há a possibilidade de ser reaberta alguma das etapas do
processo seletivo no qual o USUÁRIO CANDIDATO resta inscrito, classificado ou
não para etapa final, devendo, nesse caso, ser observado o disposto no processo e
informado a partir do que foi definido e contratado pelo respectivo USUÁRIO
CLIENTE.

Cláusula 8ª
A WORKED pode possibilitar que os USUÁRIOS CANDIDATOS publiquem e postem
seus dados, incluindo-se os cadastrais, curriculares, históricos institucionais e
profissionais, área de atuação, textos, descrições de habilidades necessárias de parceiros
ou de funcionários, projetos, fotos, documentos, comprovantes, ofertas, marcas, direitos
de imagens, dentre outros relevantes para a divulgação de seus perfis em
conformidades com o presente termo e com a política de privacidade e de tratamento de
dados.

Parágrafo Primeiro. As publicações, postagens e divulgações de que trata esta
cláusula, inclusive quanto à sua veracidade, autenticidade, atualização, exatidão e
licitude, são de responsabilidade integral e objetiva do USUÁRIO nos termos deste
instrumento e de outros contratos que o usuário convencionou ou venha a
convencionar com a WORKED.

Parágrafo Segundo. A WORKED mantém BANCO DE DADOS DE
CANDIDATOS, no chamado BANCO DE TALENTOS WORKED, realizando o
tratamento de tais informações, possibilitando ainda que terceiros o façam
desde que mediante e conforme AUTORIZAÇÃO EXPRESSA dos USUÁRIOS
CANDIDATOS para tanto, inclusive para fins de convite para dado USUÁRIO
CANDIDATO participar de PROCESSO SELETIVO, observado o disposto na
Política de Privacidade e Tratamento de Dados.

4. DO CADASTRO DO USUÁRIO CANDIDATO
Cláusula 9ª
Para utilizar as funcionalidades disponibilizadas pela PLATAFORMA WORKED, o
USUÁRIO CANDIDATO deve fornecer informações específicas a respeito de si e/ou da
pessoa física ou jurídica que representa.

Parágrafo Único. Observando-se o disposto neste termo, na Política de
Privacidade e de Tratamento de dados e em outros contratos que o usuário tenha
firmado com a WORKED, as informações e dados serão solicitadas, dentre outras
maneiras, em campos específicos de fichas cadastrais:

1. Login e senha: Ao se cadastrar, o USUÁRIO CANDIDATO deve
escolher um email e uma senha segura pessoal intransferível de modo a ser
possibilitado o acesso à PLATAFORMA (mediante Login).
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1.1 Para o 1º acesso, o USUÁRIO deve habilitar seu cadastro por meio do link
ou código constante do e-mail de confirmação que receberá após cadastrar-se
na PLATAFORMA WORKED.
1.2 A qualquer momento, o USUÁRIO CANDIDATO pode trocar sua senha
modificando o cadastro já existente.
1.3 A confidencialidade e o uso de sua senha são de inteira responsabilidade
do USUÁRIO CANDIDATO .
1.4 O USUÁRIO não poderá cadastrar email que possua qualquer
semelhança com o nome WORKED ou que, de qualquer forma, insinue que
as ofertas de VAGA serão oferecidas por meio dele.
1.5 O USUÁRIO CANDIDATO também poderá acessar as funcionalidades da
WORKED utilizando-se de Login feito por meio de outras plataformas, tais
como LinkedIn e Google.
1.6 O e-mail, o CPF e/ou CNPJ utilizados para o cadastro como USUÁRIO
no site, quer seja como CANDIDATO quer seja como CLIENTE, só pode
ser usado uma única vez.
1.7 A perda da senha ou login é responsabilidade do usuário, não cabendo à
WORKED responsabilização ou obrigação de indenizar de qualquer
natureza, podendo, porém, alterar e recuperar as informações do cadastro a
seu critério.

2. Informações cadastrais: As informações requeridas para fins de
finalizar o cadastramento e o USUÁRIO CANDIDATO poder se inscrever
para VAGAS disponibilizadas podem ser de preenchimento obrigatório ou
não, sendo responsabilidade do usuário preenchê-las.
2.1 O USUÁRIO declara e garante que forneceu e sempre fornecerá
informações exatas, atualizadas, completas e verdadeiras, sob pena de ser
responsabilizado integral e objetivamente.
2.2 A WORKED NÃO se responsabiliza pela veracidade, atualização,
regularidade e licitude dos dados e informações fornecidos pelo USUÁRIO.
2.3 O USUÁRIO CANDIDATO declara-se ciente de que a utilização ou a
suspeita de utilização de dados falsos, desatualizados, inválidos, incorretos
ou de terceiros poderá, a critério da WORKED, acarretar o término da
vigência deste Termo de Uso com o consequente impedimento da utilização
da PLATAFORMA pelo Usuário, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem
prejuízo de responsabilização civil e criminal, inclusive do pagamento de
indenização por perdas e danos eventualmente sofridos pela WORKED.

3. Atualização de informações cadastrais. O Usuário neste ato obriga-se a
manter atualizadas todas as informações cadastrais a seu respeito sob
pena de vir a ser responsabilizado nos termos dos itens 2.1 a 2.3 acima
tratados.

5. DA SUSPENSÃO E DO CANCELAMENTO DO
CADASTRO DO USUÁRIO

Cláusula 10



O USUÁRIO CANDIDATO poderá, a critério da WORKED, inclusive pelo prazo de até
5 (cinco) anos, sofrer, sem prejuízo da imposição de sanções previstas em lei e do
pagamento de indenização por perdas e danos sofridos:

1. Bloqueio ou suspensão cadastral nas hipóteses de
(i) a WORKED constatar ou suspeitar da existência de informações cadastrais
incorretas, inverídicas, desatualizadas e/ou inexatas;
(ii) o Usuário não disponibilizar ou demorar a disponibilizar informações e/ou
documentos eventualmente requeridos;
(iii) o Usuário receber reclamações e/ou feedbacks negativos; ou
(iv) constatação de disponibilização de Conteúdo ilícito, pornográfico, contrário à
ordem pública ou de qualquer natureza enganosa.

2. Cancelamento cadastral e a consequente exclusão do sistema nas hipóteses de:
(i) descumprir quaisquer disposições previstas neste Termo e/ou na legislação
pertinente, inclusive no caso de descumprimento de princípios contratuais como
o da boa-fé objetiva;
(ii) descumprir quaisquer de suas obrigações perante a WORKED, bem como
outras obrigações relacionadas a outros usuários ou a terceiros (incluindo-se não
apenas pessoas que também usem, como as que já tenham ou não utilizado a
PLATAFORMA);
(iii) efetuar novo cadastro durante o período de bloqueio ou após o cancelamento
de seu cadastro originário;
(iv) utilizar, de qualquer forma, a PLATAFORMA WORKED para publicação de
Conteúdo inadequado, ilícito, pornográfico, contrário à ordem pública ou
enganoso;
(v) reincidência no recebimento reclamações contra o usuário; ou
(vi) atuar de maneira fraudulenta, indecorosa e/ou em descumprimento a todo e
qualquer dever legal e/ou moral.

Parágrafo Primeiro. Em decorrência do bloqueio e/ou suspensão cadastral, o
Usuário estará impedido de acessar e utilizar as funcionalidades da
PLATAFORMA bem como poderá ser impedido de contratar com a própria
WORKED e/ou parceiras por tempo determinado de até 5 (cinco) anos.

Parágrafo Segundo. O bloqueio, suspensão ou cancelamento não conferirá ao
Usuário nenhum direito ou expectativa de direito em relação à WORKED.

Parágrafo Terceiro. O desbloqueio ou reativação da conta não afasta
responsabilização cível ou criminal pertinente.

Parágrafo Quarto. É vedado ao usuário bloqueado, suspenso, que teve seu
cadastro cancelado, que esteja impedido de contratar com a WORKED e/ou
parceiras dela, efetuar novo cadastro na PLATAFORMA ainda que com outro
e-mail, enquanto pendente tal situação.

6. DAS OBRIGAÇÕES E DA RESPONSABILIZAÇÃO DO
USUÁRIO CANDIDATO



Cláusula 11
Sem prejuízo de outras sanções e responsabilidades cabíveis, o USUÁRIO
CANDIDATO responde objetiva e integralmente por, dentre outras condutas:

I. dano decorrente da distribuição, modificação, alienação, locação ou outra forma
de exploração econômica de dados, informações ou outro conteúdo pertencente
ou relacionado à WORKED;

II. dano causado a outros usuários, à WORKED ou a terceiros decorrente de seus
atos em qualquer etapa do processo de seleção e até mesmo após este ter sido
finalizado, assim como também dos conteúdos criados, compartilhados ou
incluídos pelo usuário na PLATAFORMA ou até fora dela;

III. respectivos prejuízos causados a terceiros, à WORKED e a outros USUÁRIOS
relacionados à sua conduta e/ou à de pessoas autorizadas por ele para utilizarem
a PLATAFORMA;

IV. dano proveniente da disseminação, utilização ou instalação de vírus ou outro
código, arquivo ou software pelo USUÁRIO na PLATAFORMA ou até no próprio
sistema interno da WORKED;

V. dano decorrente da prática de ato contrário a qualquer dispositivo deste ou
demais contratos com a WORKED, da Política de Privacidade e de Tratamento
de Dados, assim como da legislação vigente.

VI. dano causado por analisar e divulgar as informações e dados a que tiver acesso a
partir da PLATAFORMA WORKED assim como pela utilização de conteúdos e
ferramentas ainda que disponibilizados na referida PLATAFORMA sem que
tenha autorização expressa para tanto;

VII. dano decorrente de qualquer conteúdo por ele inserido, postado, informado e
editado na PLATAFORMA;

VIII. dano decorrente de todas e quaisquer manifestações, opiniões ou depoimentos
de sua parte;

IX. pela sua interação com os demais usuários;
X. violar seu dever de informar à WORKED o uso indevido ou a veiculação

indevida de Conteúdos na PLATAFORMA, bem como qualquer outra situação
inadequada, irregular ou ilegal de que tome ou deveria tomar conhecimento;

XI. deixar de cumprir suas obrigações decorrentes de serviço que venha a executar
para USUÁRIO CLIENTE, inclusive no que se refere à qualidade e ao resultado
alcançado;

XII. pelo dano decorrente da utilização da PLATAFORMA a partir de sua conta.

Cláusula 12
O USUÁRIO CANDIDATO ainda se compromete, observadas as demais restrições e
obrigações decorrentes deste CONTRATO, de outros que tenha com a WORKED e na
legislação, a NÃO praticar as seguintes condutas:

I. dividir ou passar informações referentes a sua senha, login ou
cadastro na PLATAFORMA WORKED;

II. distribuir, reproduzir, modificar, alienar, alugar ou de qualquer
outra forma explorar a PLATAFORMA, os dados, as informações,
os códigos-fonte, as marcas, as propriedades intelectuais, os
direitos autorais assim como qualquer outro conteúdo relacionado
à PLATAFORMA e até à própria WORKED;
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III. realizar modificações, alterações, adaptações, obras derivadas,
traduções ou compartilhamentos relacionados à WORKED e/ou à
PLATAFORMA;

IV. utilizar o banco de dados da WORKED para visualizar ou adquirir
e-mails ou quaisquer outras informações não divulgadas
publicamente na PLATAFORMA;

V. obter, guardar, divulgar, comercializar, utilizar ou de qualquer
outra forma tratar dados de outros usuários, da própria WORKED
ou de terceiros sem autorização expressa para fazê-lo;

VI. decifrar, decodificar ou tentar deduzir de qualquer forma o
código-fonte, ideia subjacente ou algoritmos relacionados à
WORKED e/ou à sua PLATAFORMA;

VII. investigar, testar a vulnerabilidade do sistema, hackear ou realizar
qualquer ato afim quanto à PLATAFORMA ou à própria
WORKED;

VIII. acessar, modificar, adulterar ou até mesmo tentar usar áreas não
públicas da PLATAFORMA ou qualquer outra área compartilhada
para a qual o usuário não possui autorização de acesso;

IX. Acessar a PLATAFORMA por tecnologia, forma ou qualquer meio
não expressamente autorizados ou ainda por meio de redes
virtuais privadas ou com proxy expressamente proibido;

X. danificar, interferir, perturbar ou qualquer atividade afim em
relação a outros usuários ou servidores de hospedagem ou rede;

XI. interferir no funcionamento normal da WORKED e/ou da
PLATAFORMA ou ainda comprometer a segurança ou a
integridade do sistema;

XII. corromper, danificar, limitar, interferir ou até mesmo impedir a
função apropriada e adequada de softwares, hardwares,
ferramentas ou equipamentos relacionados à WORKED e/ou à
PLATAFORMA;

XIII. utilizar meios automáticos como spiders, robôs, crawlers, vírus,
worms ou quaisquer softwares e ferramentas de captação de
dados ou similares, interferindo na PLATAFORMA de qualquer
maneira;

XIV. Obter ou até mesmo tentar acesso não autorizado a sistemas,
informações, senhas ou quaisquer dados da WORKED, de
usuários ou de terceiros;

XV. violar, contornar ou tentar fazê-lo quanto a medidas de segurança
ou de autenticação da WORKED, inclusive para restringir ou
prevenir o acesso a ferramentas, contas, sistemas, redes ou dados
relacionados ou não  à PLATAFORMA;

XVI. perseguir, insultar, ofender, assediar, intimidar, ameaçar ou
prejudicar outro usuário ou terceiro relacionado à WORKED;

XVII. personificar outra pessoa, usar nomes fictícios, mentir sobre sua
relação com qualquer pessoa física ou jurídica;

XVIII. violar qualquer exigência, procedimento, política ou regulamento
de redes conectadas à WORKED;

XIX. enviar spams ou vírus ou realizar phishing;



XX. destruir, manipular, remover, desativar, desindexar ou efetuar
decaching de qualquer parte da PLATAFORMA e/ou da
WORKED, inclusive a partir de sites de terceiros ou ainda
solicitando a remoção a partir de motores de busca;

XXI. fazer upload de conteúdos, dados ou quaisquer informações que
incluam dados ou propriedade intelectual de terceiro sem a
expressa permissão;

XXII. deixar de informar à WORKED sobre falhas, inclusive incidentes
ou riscos de segurança, que identifique na PLATAFORMA ou de
que deveria ter conhecimento;

XXIII. deixar de informar à WORKED sobre procedimentos e condutas
inadequados ou até mesmo ilícitos, inclusive praticados por
terceiros não usuários; de que tome conhecimento ou de que
deveria ter conhecimento.

Cláusula 13
O USUÁRIO CANDIDATO se compromete a não fornecer, postar, compartilhar e/ou
divulgar conteúdo que seja difamatório, discriminatório, calunioso, injurioso, violento,
obsceno, pornográfico, ilegal ou de qualquer modo ofensivo, conforme apuração da
WORKED a seu critério, seja ou não esse material protegido por lei.

Parágrafo Único. A WORKED não é obrigada, mas poderá analisar, monitorar
e/ou remover Conteúdo de Usuário de que trata o caput desta cláusula dentre
outros que violem deveres legais e/ou contratuais, a critério seu, a qualquer
momento, sem a necessidade de nenhum aviso prévio ao USUÁRIO.

Cláusula 14
O USUÁRIO é integral e objetivamente responsável pelo cumprimento de suas
obrigações decorrentes deste termo, de outro CONTRATO celebrado com a WORKED,
de outros termos que venham a ser elaborados e/ou da legislação vigente, além de
responder por consequências ou danos causados por violar tais deveres, especialmente
no que tange ao direito contratual e aos princípios contratuais, inclusive quanto à boa-fé
objetiva.

Cláusula 15
O USUÁRIO se compromete a observar, dentre outros, os deveres de transparência,
lealdade, cooperação, devendo, inclusive, informar à WORKED acerca de falhas, atrasos
ou qualquer outro problema que verifique na PLATAFORMA.

7.DAS OBRIGAÇÕES E DA RESPONSABILIZAÇÃO DA
WORKED

Cláusula 16
A WORKED se compromete a agir com transparência, lealdade, boa-fé e segurança,
observando e respeitando o disposto neste termo, em outros CONTRATOS que tenha
com a WORKED, na Política de Privacidade e de Tratamento de dados e na legislação
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vigente, especialmente no que tange ao direito contratual e aos princípios contratuais,
inclusive no que tange à boa-fé objetiva.

Cláusula 17
A Worked tratará os dados dos usuários conforme os princípios da legislação em vigor
e na Política de Privacidade e de Tratamento de Dados.

Cláusula 18
A WORKED não é responsável pelos conteúdos postados e compartilhados pelo
usuário ou por terceiros em sua PLATAFORMA ou fora dela o que o USUÁRIO desde já
reconhece.

Parágrafo Primeiro. Este termo não gera obrigação de a WORKED realizar
monitoramento dos conteúdos disponibilizados, postados e/ou
compartilhados pelos usuários, inclusive no caso de serem ofensivos ou
causarem dano de qualquer forma, observada a razoabilidade e a
proporcionalidade.

Parágrafo Segundo. A WORKED, todavia, se reserva o direito de investigar,
verificar e agir a seu critério, inclusive podendo realizar a exclusão de
postagens/informações ou o cancelamento do cadastro do usuário e até
mesmo a proibição de contratar por tempo determinado de até 5 (cinco)
anos, com a própria WORKED ou parceiras, diante de conteúdos os quais
violem a legislação vigente, este termo ou outro CONTRATO que o agente
responsável pela postagem ou compartilhamento tenha com a WORKED.

Cláusula 19
A WORKED se compromete a divulgar informações públicas relacionadas a processos
de seleção divulgados e realizados através da PLATAFORMA, observada a Política de
Privacidade e de Tratamento de Dados.

Cláusula 20
A WORKED pode realizar pesquisa de satisfação e/ou averiguar a experiência do
usuário, podendo inclusive solicitar “feedbacks” dos USUÁRIOS, especialmente quanto
à utilização da PLATAFORMA, a processos seletivos e à própria atuação da WORKED.

Parágrafo Primeiro. Os feedbacks podem envolver o serviço ou projeto executado
pelo USUÁRIO CANDIDATO ao USUÁRIO CLIENTE, buscando inclusive
verificar a conduta de ambos, ainda que se trate de relação da qual a WORKED é
terceira não responsável, mas que pode ser utilizada de referência para outros
processos seletivos.

Parágrafo Segundo. A WORKED pode realizar a suspensão ou o cancelamento do
cadastro do usuário, sendo possível até mesmo a proibição de contratar por tempo
determinado de até 5 (cinco) anos com a WORKED ou parceiras, diante de
violação à BOA-FÉ OBJETIVA, de MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OBJETO DE
SELEÇÃO FEITA PELA WORKED OU DA PRÓPRIA CONDUTA DA PARTE.

Cláusula 21
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O USUÁRIO reconhece que a WORKED apenas presta serviços, dentre outros de
seleção, e fornece plataforma online (site) cujas funcionalidades permitem que o
USUÁRIO CLIENTE e o USUÁRIO CANDIDATO se conectem, realizem entrevistas e,
eventualmente, celebrem contratos de emprego, de prestação de serviços e/ou de
qualquer outra natureza.

Parágrafo Primeiro. A WORKED não possui qualquer vínculo trabalhista com os
USUÁRIOS.

Parágrafo Segundo. A utilização da PLATAFORMA WORKED pelo
CONTRATANTE e/ou pelo CANDIDATO selecionado não cria para a
CONTRATADA quaisquer obrigações ou vínculos de natureza trabalhista.

Cláusula 22
A WORKED não participa diretamente de entrevistas, negociações ou contrações que
possam ser realizadas entre o USUÁRIO CLIENTE e o USUÁRIO CANDIDATO, não se
responsabilizando pelo cumprimento de obrigações entre eles assumidas ou por danos
delas decorrentes.

Parágrafo Primeiro. Contratos, acordos e/ou promessas realizados entre os
Usuários são de inteira responsabilidade deles, não vinculam a WORKED e não a
obrigam de qualquer forma.

Parágrafo Segundo. A WORKED não pode obrigar o USUÁRIO CLIENTE e o
USUÁRIO CANDIDATO a honrarem as obrigações decorrentes das referidas
entrevistas, negociações ou contratações, podendo, porém, buscar feedbacks e
acompanhar a prestação dos serviços, o que pode servir inclusive de referência e
critério de avaliação em outros processos seletivos futuros.

Parágrafo Terceiro. Na hipótese de vir a ser incluída no polo passivo de qualquer
ação judicial ou procedimento arbitral em virtude de transação realizada entre o
USUÁRIO CLIENTE e o USUÁRIO CANDIDATO a partir ou não da atuação da
WORKED nos termos deste instrumento, o USUÁRIO que der causa no respectivo
caso deverá arcar com todos os ônus decorrentes de tal inclusão, tais como
despesas com taxas, emolumentos, acordos, honorários advocatícios dentre outros.

Cláusula 23
A WORKED não investiga os antecedentes criminais dos USUÁRIOS CANDIDATOS,
realizando tão somente uma análise comportamental e curricular básica das
qualificações acadêmicas e profissionais, mediante processo seletivo específico.

Cláusula 24
A WORKED não é responsável e o USUÁRIO reconhece:

I. pela qualidade, confiabilidade, integridade ou qualquer outro
aspecto relativo aos conteúdos postados e compartilhados pelos
USUÁRIOS em sua plataforma;

II. por negociações, contratos, acordos, execução de serviço,
pagamento ou qualquer negócio concretizado a partir da
PLATAFORMA ou da atuação da WORKED nos termos deste



instrumento, ainda que o processo seletivo ou as tratativas
preliminares tenham se iniciado por meio da PLATAFORMA ou
de tal atuação;

III. por qualquer acesso indevido, atividade suspeita na conta do
USUÁRIO ou falhas do usuário em manter a confidencialidade da
sua senha ou em seu atraso de comunicar à WORKED a ocorrência
de tais hipóteses;

IV. por dano sofrido pelo USUÁRIO decorrente de atos praticados por
outro, ainda que na PLATAFORMA ou fora dela;

V. por ações judiciais ou de arbitragem relacionadas a dano que não
seja, consoante disposto neste termo, em outros CONTRATOS com
a WORKED ou na legislação vigente, de responsabilidade sua;

VI. por eventual dano ao USUÁRIO em virtude de remoção de
conteúdos postados, distribuídos ou compartilhados por ele,
conforme previsto neste termo, em outro CONTRATO com a
WORKED ou na legislação vigente;

VII. por dano ao USUÁRIO decorrente do bloqueio ou cancelamento
de seu cadastro conforme este termo, outro CONTRATO com a
WORKED ou a legislação vigente;

VIII. por danos, atos ou fatos decorrentes de força maior ou caso
fortuito, culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou outras
excludentes da responsabilização civil, incluindo-se os casos em
que o cumprimento de obrigações previstas se torna inviável por
consequência direta ou não de incêndios, tempestades, leis,
regulamentos, greves, ordens judiciais, atuação de autoridade civil
ou militar, dentre outras;

IX. pela falha ou qualquer problema no uso da PLATAFORMA
decorrente da conexão de internet do usuário ou outra razão
alheia à WORKED;

X. pela eventual modificação, suspensão, interrupção ou
descontinuação da PLATAFORMA.

Cláusula 25
A WORKED poderá suspender, interromper ou descontinuar a PLATAFORMA a
qualquer tempo, conforme lhe convier sem que isso configure nenhum tipo de
responsabilidade, desde que o usuário seja informado com pelo menos 24h (vinte e
quatro horas) de antecedência, inclusive para manutenção ou atualização da mesma.

Parágrafo Único. Havendo interrupção, suspensão ou descontinuação da
PLATAFORMA por motivo de caso fortuito ou força maior, por decisão judicial,
legislação que entre em vigor ou qualquer ato ou fato imprevisível e alheio à
vontade da WORKED, esta não se responsabilizará em nenhuma hipótese.

8. MARCAS, DIREITOS AUTORAIS E DE PROPRIEDADE
INDUSTRIAL DE TITULARIDADE DA WORKED

Cláusula 26



O USUÁRIO reconhece e aceita que este termo e a utilização da PLATAFORMA não
lhe conferem qualquer direito sobre marcas, direitos autorais ou direitos de propriedade
industrial de titularidade da WORKED e nem sobre materiais e conteúdos de qualquer
natureza a ela relacionados.

Parágrafo Primeiro. O USUÁRIO ainda reconhece e aceita que está proibido de
fazer uso ou de permitir que terceiros façam uso de tais materiais, conteúdos,
marcas, direitos autorais ou direitos de propriedade industrial de titularidade da
WORKED, assim como também os de titularidade de terceiro que tenha
licenciado tais direitos à WORKED, sem prévia e expressa autorização do
respectivo titular.

Parágrafo Segundo. O uso indevido e a reprodução, total ou parcial, dos referidos
conteúdos e ferramentas são proibidos, salvo mediante autorização prévia e
expressa do respectivo titular, sob pena de suspensão, cancelamento ou bloqueio
de uso da PLATAFORMA e de contratação com a WORKED, sem prejuízo das
medidas judiciais cabíveis e de outras previstas neste instrumento.

Cláusula 27
Salvo disposição em contrário, os conteúdos e ferramentas disponibilizadas pela
WORKED, dentro ou fora da PLATAFORMA, são de livre acesso e uso enquanto
vigente este contrato, todavia tal permissão não poderá ser compreendida como cessão
ou atribuição de direitos, apenas como autorização de uso precário desses conteúdos e
ferramentas enquanto vigente o contrato.

Cláusula 28
É vedado ao USUÁRIO utilizar dispositivos, softwares ou quaisquer outros recursos
que possam interferir nas atividades ou operações da WORKED.

Parágrafo Único. Qualquer interferência, tentativa de interferência ou outra
conduta que viole ou contrarie as normas vigentes de direitos autorais, de
propriedade industrial ou as disposições existentes neste Termo, poderá acarretar
a rescisão unilateral deste CONTRATO, com a proibição de o USUÁRIO realizar
negócios, até mesmo por tempo determinado de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo
de responsabilização cível e criminal, bem como do pagamento de indenização por
perdas e danos eventualmente gerados.

Cláusula 29
O Usuário tem a obrigação de informar à WORKED o uso indevido ou a veiculação
indevida de Conteúdos na PLATAFORMA ou relacionado ao objeto deste ou outro
CONTRATO que tenha firmado ou firmou com a WORKED, bem como qualquer outra
situação inadequada, irregular ou ilegal de que tome ou de que deveria ter
conhecimento.

Parágrafo Único. A notificação deve ser feita, nos termos da cláusula 51 deste
instrumento, via chat diretamente na PLATAFORMA e/ou por e-mail para
atendimento@worked.com.br.

Cláusula 30



A comunicação apresentada pelo Usuário de violação dos dispositivos deste termo, de
outro instrumento com a WORKED ou de legislação vigente, assim como qualquer
outra irregularidade ou inadequação, será apreciada pela WORKED em prazo viável e
razoável.

Parágrafo Primeiro. Verificada a irregularidade, inadequação ou violação, a
WORKED poderá remover da sua PLATAFORMA o conteúdo ou impedir seu
acesso pelos Usuários.

Parágrafo Segundo. No caso de a irregularidade, inadequação ou violação ser
decorrente de conduta do USUÁRIO, a WORKED terá a faculdade de suspender
ou de até mesmo excluir o referido USUÁRIO da PLATAFORMA e cancelar seu
cadastro, sem que disso decorra qualquer direito para tal USUÁRIO.

Cláusula 31
O Usuário aceita e declara estar ciente de que qualquer Conteúdo criado ou incluído na
PLATAFORMA não lhe gera nenhum direito, especialmente patrimonial, em relação à
WORKED.

Cláusula 32
Neste ato, o USUÁRIO autoriza a WORKED a utilizar gratuitamente suas opiniões e
sugestões eventualmente encaminhadas a ela para todos e quaisquer fins lícitos, sem
que nenhuma contraprestação lhe seja devida, enquanto mantiver sua conta de
USUÁRIO ou pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos de INATIVIDADE do USUÁRIO
na PLATAFORMA.

Cláusula 33
O Usuário licencia e autoriza a WORKED a, gratuitamente, utilizar, dispor, copiar,
reproduzir, editar, adaptar, traduzir, sincronizar, distribuir, expor, executar, veicular,
transmitir, exibir, preparar trabalhos derivados, incluir em base de dados, armazenar e
tratar todos e quaisquer Conteúdos e dados, de qualquer natureza, incluindo, mas não
se limitando a marcas, imagens, textos, projetos, ofertas bem como os depoimentos,
opiniões, nome, imagem e voz dele que sejam postados na PLATAFORMA ou
informados à WORKED, relacionados ao objeto deste CONTRATO ou a outros projetos
com a WORKED, para todos e quaisquer fins lícitos, enquanto mantiver sua conta de
USUÁRIO ou pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos de INATIVIDADE do USUÁRIO
na PLATAFORMA.

Cláusula 34
O USUÁRIO concorda e aceita que os Conteúdos disponibilizados por ele na
PLATAFORMA, relacionados ao objeto deste CONTRATO ou em outros projetos com a
WORKED, poderão ser gratuitamente utilizados por ela em toda e qualquer mídia ou
meio físico, virtual, digital, sonoro, telefônico, eletrônico e/ou televisivo, sem qualquer
restrição quanto às modalidades de utilização, às quantidades de exemplares, números
de edições, emissões, transmissões, retransmissões e/ou veiculações, bem como por
todos e quaisquer meios de comunicação atualmente existentes e/ou que venham a ser
criados e/ou inventados, em todos e quaisquer países do mundo.



Parágrafo Único. Cumpre à WORKED informar os créditos da obra e da autoria
sempre que utilizar tais materiais.

Cláusula 35
A licença e a autorização concedida pelo USUÁRIO à WORKED durará enquanto
mantiver sua conta de USUÁRIO, até que ele mesmo ou a WORKED (esta nos casos
previstos neste instrumento) exclua o seu cadastro, apagando todos os seus dados,
informações e demais postagens, ou ainda ou pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos
após a INATIVIDADE do USUÁRIO na PLATAFORMA.

Parágrafo Único. A CONTRATADA se reserva ao direito, havendo interesse
legítimo da WORKED, por exigência legal ou judicial, dentre outros motivos
razoáveis, de manter parte dos dados necessários.

Cláusula 36
O USUÁRIO concorda e aceita que a WORKED poderá modelar e utilizar os conteúdos
postados, criados e/ou editados pelo CONTRATANTE na PLATAFORMA ou em outros
projetos ou produtos/serviços da WORKED para quaisquer finalidades lícitas, inclusive
comerciais, sem que isso gere qualquer direito, especialmente patrimonial, para o
USUÁRIO.

Cláusula 37
O Usuário concorda que as autorizações e as licenças concedidas por ele à WORKED
neste Termo  e/ou em suas atualizações se dá a título gratuito.

Cláusula 38
O Usuário reconhece e aceita que a WORKED eventualmente poderá divulgar em suas
páginas outros projetos e/ou conteúdos, incluindo anúncios e/ou sites de terceiros.

Parágrafo Primeiro. O USUÁRIO declara-se ciente de que a veiculação de tais
conteúdos na PLATAFORMA não pressupõe nem implica nenhum tipo de
responsabilidade por parte da WORKED.

Parágrafo Segundo. O USUÁRIO concorda que a divulgação na PLATAFORMA
de links para sites de terceiros não implica nem pressupõe qualquer tipo de
relação de sociedade, subordinação, coordenação, supervisão ou solidariedade
entre a WORKED e tais terceiros.

Cláusula 39
A WORKED utilizará seus esforços empresarialmente razoáveis para que a
PLATAFORMA opere continuamente.

Parágrafo Primeiro. Manutenções e atualizações poderão ser feitas para tentar
evitar erros, interrupções, falhas, violações de segurança, ataques cibernéticos ou
indisponibilidade do site e/ou do sistema.

Parágrafo Segundo. As manutenções poderão, eventualmente, implicar a
interrupção do funcionamento da PLATAFORMA, sem que isso configure



nenhum tipo de responsabilidade para a WORKED, observado o disposto neste
instrumento.

Cláusula 40
A WORKED adotará esforços razoáveis para fornecer backup e assegurar a segurança
dos dados, informações e Conteúdos inseridos pelo Usuário na PLATAFORMA durante
seu uso, evitando no possível a perda de tais dados, informações e Conteúdos,
observada a legislação vigente na data de assinatura deste termo.

9. DISPOSIÇÕES FINAIS

Cláusula 41
O CADASTRO e a UTILIZAÇÃO em geral da plataforma pelo USUÁRIO CANDIDATO
são GRATUITOS.

Cláusula 42
A WORKED NÃO fornece aos Usuários nenhuma garantia de que:

(i) a PLATAFORMA atenda todas as suas necessidades específicas;
(ii) a integridade, a veracidade e a confiabilidade dos Conteúdos
provenientes de terceiros, incluídos outros USUÁRIOS e não-usuários;
(iii) quaisquer erros na PLATAFORMA sejam corrigidos de imediato; e
(iv) todos os Usuários firmem quaisquer tipos de contratos com outros
Usuários e/ou que atinjam todos os seus objetivos por meio da
PLATAFORMA.

Cláusula 43
A Política de Privacidade e de Tratamento de dados é parte integrante deste
CONTRATO como se nele estivesse transcrita, devendo o USUÁRIO ler e concordar
com tal instrumento para realizar seu cadastro e iniciar o uso da PLATAFORMA.

Cláusula 44
O Usuário declara, garante estar ciente e expressamente concordar que:

I.a PLATAFORMA está sujeita a ajustes, alterações e atualizações destinadas a
sanar eventuais falhas e incorreções operacionais, melhorar a sua confiabilidade,
integridade e qualidade, bem como aprimorar, renovar e adaptar as suas
funcionalidades;

II.ao aceitar este Termo, o Usuário autoriza que os seus dados pessoais e cadastrais
e os conteúdos disponibilizados no decorrer uso da PLATAFORMA por ele sejam
utilizados pela WORKED, observado o disposto na Política de Privacidade e de
Tratamento de dados;

III.ao aceitar este Termo, o Usuário autoriza que a WORKED lhe envie e-mails,
malas diretas, publicidade, bem como quaisquer outros tipos de divulgação dela
e de empresas parceiras;

IV. fica a critério da WORKED onde e como se dará a hospedagem da
PLATAFORMA, incluindo-se quaisquer dados pessoais e/ou cadastrais, registros
de acesso e Conteúdos inseridos pelos Usuários ou terceiros, em qualquer
servidor e em qualquer localização;
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V. A WORKED poderá disponibilizar certos espaços na PLATAFORMA para que
constem anúncios de terceiros e atividades afins a seu critério.

VI. A WORKED não tem nenhuma relação, nem oferece nenhuma garantia ao
Usuário sobre nenhum aspecto dos produtos e serviços oferecidos nesses
anúncios tratados no item V;

VII. a WORKED, a seu critério, poderá utilizar uma ferramenta de geolocalização
desenvolvida e operada por terceiros;

VIII. A WORKED não é responsável por eventual falta de qualidade, de exatidão ou
de completude dos mapas, endereços e outras informações relacionadas a essa
ferramenta tratada no item VII, de modo que não recomenda o seu uso como
instrumento de navegação;

IX. Vale esclarecer que, pela aceitação deste Termo, o Usuário concorda com a
utilização de ferramentas de geolocalização, pelo que permite a sua
implementação e uso pela PLATAFORMA;

X. A WORKED poderá personalizar recursos, funcionalidades, conteúdos e
anúncios de terceiros, com base nos dados pessoais, fichas cadastrais, nos
Conteúdos inseridos pelos Usuários e nas ferramentas de geolocalização, com o
objetivo de aprimorar e melhorar a experiência dos Usuários; e

XI. A WORKED poderá coletar informações sobre a utilização da PLATAFORMA
pelo Usuário por meio quaisquer tecnologias, incluindo, mas não se limitando a
cookies e/ou tecnologias similares.

Cláusula 45
O USUÁRIO CANDIDATO declara e garante que:

(i) não tem nenhum impedimento (nem jurídico, nem de fato) para
efetuar seu cadastro e utilizar a PLATAFORMA, inexistindo contrato ou
vínculo de qualquer natureza com terceiros que eventualmente o
impeçam de aderir a este Termo, bem como de participar de processos
de seleção para VAGAS;
(ii) não criará contas utilizando identidade falsa ou em nome de
terceiros;
(iii) não terá mais de uma conta na PLATAFORMA;
(iv) não tentará criar nova conta na PLATAFORMA caso sua conta
anterior tenha sido previamente bloqueada ou cancelada pela
WORKED;
(v) possui todos os direitos sobre os Conteúdos que postar e/ou as
autorizações de terceiros necessárias para tal;
(vi) os Conteúdos que postar não violam direitos de terceiros;
(vii) seus dados, inclusive sua imagem, nome e marcas, poderão ser
expostos na PLATAFORMA de forma gratuita;
(viii) cumprirá toda a legislação relativa às negociações e contratos que
firmar com os demais Usuários; e
(ix) não considerará a WORKED como parte ou responsável por
qualquer negociação, acordo ou contrato que venha a estabelecer ou
firmar com os demais Usuários;
(x) Obedecerá as cláusulas previstas neste instrumento.

Cláusula 46



Ressalvada as hipóteses previstas neste Termo, os USUÁRIOS CANDIDATOS:

(i) pessoas físicas deverão estar em pleno gozo de sua capacidade civil.
Portanto, ao confirmar sua adesão a este Termo, também declara ser
plenamente capaz;

(ii) pessoas jurídicas, por sua vez, poderão cadastrar-se na
PLATAFORMA desde que devidamente representados nos termos da
legislação vigente, bem como de seus atos constitutivos.

Cláusula 47
A WORKED poderá solicitar informações específicas da Pessoa Física ou Jurídica que
pretender iniciar uma conta, tais como dados atinentes ao nome, nome empresarial, ao
CPF ou CNPJ e ao perfil dos profissionais que esteja procurando, inclusive por meio de
entrevistas telefônicas, observado o disposto na Política de Privacidade e de Tratamento
de dados.

10. VIGÊNCIA

Cláusula 48
Este Termo vigorará por tempo indeterminado, enquanto o usuário mantiver cadastro
na PLATAFORMA ou até que ele mesmo ou a WORKED (nos casos previstos neste
instrumento) exclua os Conteúdos postados na PLATAFORMA ou exclua o seu
cadastro, apagando todos os seus dados, informações e demais postagens, ou ainda
pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos de INATIVIDADE do USUÁRIO na
PLATAFORMA.

Cláusula 49
Este Termo poderá ser resilido tanto pelo Usuário quanto pela WORKED a qualquer
tempo, mediante a extinção do cadastro do Usuário na PLATAFORMA, com a
respectiva exclusão dos dados cadastrais.

Parágrafo Primeiro. A WORKED terá a faculdade de suspender ou extinguir a
PLATAFORMA a qualquer tempo, sem que disso decorra qualquer direito ou
expectativa de direito para o Usuário, nos casos previstos neste CONTRATO.

Parágrafo Segundo. O USUÁRIO CANDIDATO terá a faculdade de encerrar seu
cadastro a qualquer tempo, observados os prazos de processos seletivos ativos,
englobando-se desde a aprovação até o encerramento.

Parágrafo Terceiro. A resilição disciplinada nesta cláusula não conferirá a
nenhuma das partes o direito de receber qualquer indenização ou valor, salvo
previsão em sentido diverso neste Termo.

Cláusula 50
Sem prejuízo do disposto neste Termo e de sanções cabíveis, o inadimplemento pelo
Usuário de qualquer norma em vigor e/ou de qualquer uma das disposições previstas
neste CONTRATO ou dele decorrentes, resta facultado à WORKED o direito de
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considerar este instrumento rescindido de pleno direito, por justa causa, mediante aviso
prévio de 24h

Cláusula 51
As Partes firmam este Termo de Uso em caráter irrevogável e irretratável, formalizando
sua expressa ciência e anuência a todos os seus dispositivos, responsabilizando-se pelas
obrigações por si assumidas e pelas declarações por si prestadas.

Parágrafo Único. Este Termo de Uso obriga as Partes e seus sucessores a qualquer
título.

Cláusula 52
A WORKED poderá alterar, a qualquer tempo, este Termo, a Política de Privacidade e
de Tratamento de dados e os parâmetros de segurança da PLATAFORMA.

Parágrafo Primeiro. Fica estabelecido que as novas versões dos referidos
documentos entrarão em vigor a partir de sua publicação na PLATAFORMA.

Parágrafo Segundo. O Usuário somente poderá continuar a utilizar a
PLATAFORMA se concordar com referidas alterações mediante aceite a ser
conferido expressamente por ele no momento do login.

Parágrafo Terceiro. O Usuário poderá, caso não concorde com a referida nova
versão, extinguir o seu cadastro e excluir os Conteúdos por ele postados na
PLATAFORMA (i.e. opt out), hipótese na qual o vínculo contratual deixará de
existir, a critério do Usuário.

Cláusula 53

O Usuário não poderá ceder ou transferir a terceiros, a qualquer título, no todo ou em
parte, os direitos, dados e obrigações decorrentes ou relacionados a este instrumento,
salvo expressa e prévia anuência da WORKED.

Cláusula 54
As Partes, neste ato, declaram e acordam expressamente que:

(i) o não exercício por qualquer delas, ou o atraso no exercício, de
qualquer direito que lhes seja assegurado por este instrumento ou por
lei não constituirá novação ou renúncia a tal direito, nem prejudicará o
eventual exercício do mesmo;
(ii) a renúncia, por qualquer das Partes, a qualquer desses direitos
somente será válida se formalizada por escrito e expressamente; e
(iii) a nulidade ou invalidade de qualquer das cláusulas deste Termo de
Uso não prejudicará a validade e eficácia das demais cláusulas.

Cláusula 55
Caso seja decretada a nulidade, anulabilidade ou ineficácia de qualquer das cláusulas
deste Termo, a WORKED tomará providências, inclusive por meio da alteração deste
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CONTRATO, para que, em conformidade com a legislação em vigor, seja alcançado, na
maior extensão possível, o resultado prático a que visava o negócio com a(s) cláusula(s)
inquinada(s).

Cláusula 56
A WORKED se reserva o direito de impor limites em certas funcionalidades e
ferramentas, ou restringir o acesso de qualquer Usuário à parte ou à integralidade das
ferramentas e conteúdos sem aviso prévio.

Cláusula 57
Todos os avisos e notificações relacionados a este Termo deverão ser feitos por escrito,
sendo encaminhados

(i) no caso de avisos ou notificações para a WORKED: pelo chat
diretamente na PLATAFORMA e/ou por e-mail para
atendimento@worked.com.br; e
(ii) no caso avisos ou notificações para o Usuário: preferencialmente ao
endereço eletrônico constante de seu cadastro ou por whatsapp.

Cláusula 58
Os tributos de qualquer natureza que sejam devidos em razão das operações entre os
USUÁRIOS serão de responsabilidade da Parte a quem a legislação em vigor atribui a
condição de contribuinte.

Cláusula 59

Os títulos das cláusulas deste Termo são meramente ilustrativos e foram inseridos para
facilitar a compreensão do Usuário.

Cláusula 60

Este Termo é regido e interpretado conforme as leis da República Federativa do Brasil e
as Partes elegem o foro do Município de São José dos Campos, Estado de São Paulo,
para dirimir quaisquer litígios ou controvérsias relacionados à interpretação e/ou ao
cumprimento deste instrumento.


