Politica de Privacidade, Responsabilidade e condições para uso do site.

O presente acordo de Termos Responsabilidade, de Uso e Privacidade, se aplica ao Uso
dos
serviços
prestados
no
site
www.asnovicas.com
sob
domínio
http://www.asnovicas.com doravante denominado “Site”. De outro lado qualquer
pessoa que venha a utilizar o site, doravante denominado de “Usuário”.
O presente acordo de Utilização e Termos de Uso é um contrato firmado por meio
eletrônico e possui plena eficácia e validade jurídica em conformidade com os artigos
421 e seguintes do CC e Lei 12965/14.
AS condições abaixo disciplinam o uso do site de internet sob domínio
www.asnovicas.com, assim sendo, é necessário que você usuário leia atentamente,
pois ao se cadastrar, aceita e se submete às condições destes termos, bem como todos
documentos anexos a estes.
Objetivo:
As Noviças é uma empresa cujo objetivo é facilitar a aproximação entre o empregador,
e o candidato à vaga de emprego, sem que a mesma se torne parte nas relações de
trabalho que daí ocorrer, ou seja, não impõe ou interfere em qualquer negociação,
seja sobre condição, valor, qualidade, forma ou prazo na contratação entre
contratante e contratado, do mesmo modo, não garante quanto qualidade, ou entrega
dos serviços contratados entre os mesmos.
Do Cadastro:
Quem pode cadastrar: Tanto pessoas físicas ou jurídicas podem se cadastrarem, basta
que sejam maiores de idade, devidamente inscritos nos cadastros de contribuintes
federal e estadual, e que tenham capacidade legal. Está vedado o cadastro de pessoas
que tenham sido inabilitados pelo site, temporariamente ou definitivamente. Cabendo
aos que infligirem tais preceitos, sanções coercivas na esfera cível, e criminal.
Através do site www.asnovicas.com, o usuário contratante após declarar ter lido
compreendido, e aceitar os termos de Responsabilidade, Privacidade, e Uso descritos
poderá se cadastrar, e disponibilizar suas vagas de emprego. Bem como, o usuário
prestador de serviços interessado em ser contratado também poderá se cadastrar e
disponibilizar seus serviços. Em ambas as partes o usuário deverá fornecer
informações pessoais como: nome, CPF, RG, endereço, e endereço eletrônico,
telefone, sexo, data de nascimento, cargo, salário. Os dados informados pelo usuário
são exclusivamente de sua responsabilidade, devendo o mesmo, fornecer, atualizar, e
garantir a veracidade dos dados cadastrais, não cabendo a empresa e ao site
www.asnovicas.com qualquer responsabilidade civil, e criminal resultante dos dados

não verídicos, incorretos, ou incompletos fornecidos pelo usuário. Ao preencher o
cadastro o usuário poderá anexar uma foto ou vídeo que ficará vinculada ao seu perfil
no site. Ao incluir vídeo ou foto o usuário autoriza o nome e as imagens serem exibidos
de forma não onerosa, e por prazo indeterminado, nas aplicações a serem
disponibilizadas pelo site , tais como : área do candidato , guia de profissões e canal de
contato dos contratantes. Em nenhum momento seus dados serão utilizados para
outros fins que não seja o de facilitar o contato entre os usuários, ou seja, contratante
e candidato à vaga de emprego. Cabendo sanção no âmbito civil e criminal ao usuário
que utilizar tais dados do cadastro para prejudicar o outro. A empresa, assim como o
seu site não se responsabiliza por atos de terceiros.
A empresa e o site “www.asnovicas.com ” se reserva o direito de retirar , suspender,
de forma temporária , ou definitiva do seu banco de dados, anúncios publicados,
usuário responsável por cadastramento de dados inverídicos, ou errados, assim como
uso de imagens que não estejam de acordo com os termos e demais politicas de uso
do site sem prévio aviso, não cabendo a este, qualquer tipo de indenização, ou
ressarcimento por perdas e danos, lucros cessantes, ou danos morais. O usuário que
usar comentários ofensivos, racistas, causar danos a terceiros, ou a empresa, seja
material ou moral, será responsabilizado e punido na forma da lei.

O usuário acessará a conta através de um login e senha, sendo que a empresa e o site
“www.asnovicas.com” não se responsabiliza por senhas consideradas fracas, ou mau
uso da mesma por parte do usuário. Cabe a este total responsabilidade pela sua
guarda e sigilo, e também não se responsabiliza por qualquer dano, prejuízo, ou perda
sofridos pelo usuário em razão de falhas de conexão com a internet, com seu
provedor, com a linha telefônica, ou no servidor utilizado pelo usuário decorrentes de
conduta de terceiros, caso fortuito, ou força maior.
Do pagamento:
O contratante terá acesso aos perfis dos candidatos à vaga de emprego em nosso
banco de dados sem nenhum custo, a fim de verificar se há candidatos que venham
preencher os requisitos de seu interesse. Encontrando tais candidatos, efetuará o
pagamento para receber o contato do mesmo. Todavia para que o contratante não
perca tempo, nós checamos se o mesmo ainda se encontra disponível, antes de enviar
os dados de contato. Poderá ocorrer que o candidato escolhido, por motivos diversos
não esteja mais disponível, cabendo ao contratante escolher outro. Uma vez que o
contratante definir o profissional escolhido, nós vamos checar as referências do
mesmo, todavia você poderá também fazê-lo, para sua maior tranquilidade.

Do cancelamento da conta:
Tanto o contratante como o profissional, após 180 dias sem acessar sua página, terá
seu cadastro inativo automaticamente. Uma vez acessado a reativação é automática.

