Termos e Condições – Cadastro Ganbatte
O cadastro no Banco de Talentos da Ganbatte é regido pelos seguintes Termos e
Condições:
1. Informações sobre o site da Ganbatte
1.1. A finalidade da Ganbatte é a de disponibilizar um site que permite o encontro
entre empresas e jovens profissionais em um ambiente online. Nesse sentido,
permite às empresas registradas o acesso a base de dados dos ‘Talentos
Ganbatte’ registrados no site, publicação de vagas de estágio, trainee e
emprego, inclusão do currículo; acesso a vagas por parte do jovem profissional
e outros serviços relacionados com o setor do emprego.
1.2. A Ganbatte considera, que ao utilizar o seu site, você estará manifestando
concordância com os termos e condições deste Contrato.
1.3. A Ganbatte possui abrangência nacional e presta serviços no segmento de
disponibilização de vagas de estágio, trainee e CLT, referente a qualquer curso
de graduação, para pessoa física ou jurídica e, atende com a mesma eficiência,
empresas, instituições de ensino e jovens profissionais de todos os Estados da
Federação.
1.4. A Ganbatte se reserva o direito de modificar sem prévio aviso os presentes
Termos e Condições com o objetivo de adequá-las à legislação vigente aplicável
em cada momento, às novidades jurisprudenciais e às práticas habituais do
mercado.
1.5. Os criadores e colaboradores da Ganbatte poderão a seu exclusivo critério e
em qualquer tempo, modificar ou desativar o site, bem como limitar, cancelar
ou suspender seu uso ou o acesso. Também, estes Termos e Condições poderão
ser alterados a qualquer tempo.

2. Política de privacidade
2.1. Todas as informações do usuário ‘Candidato’ que obtemos são utilizadas
exclusivamente para fins de processos seletivos, candidatura em vagas de
estágio, trainee e CLT, elaboração de contratos de emprego e ações
relacionadas com a área.
2.2. Todas as informações são fornecidas de forma voluntária, sendo assim,
obtidas via site Ganbatte e podem ser atualizadas a qualquer momento.

2.3. A Ganbatte divulgará informações pessoais apenas em caso de determinação
legal. A partir do momento que jovens talentos utilizam os serviços, passam a
concordar com os termos dessa política.

3. Do Objeto
3.1. O objeto do presente Termos e Condições é a disponibilização pela Ganbatte,
por meio do seu site www.ganbatte.com.br, das seguintes ferramentas:
(a) cadastro, divulgação, visualização e alteração de currículo;
(b) busca de vagas;
(c) inscrição e envio de currículo do usuário ‘Candidato’ à vagas de estágio,
trainee e CLT;
(d) participação das etapas do processo seletivo de vagas de estágio, trainee e
CLT;
(e) utilização do serviço de Desenvolvimento de Talentos e dos cursos da
Ganbatte. Como Termos e Condições descritos clicando aqui.
3.2. Ressalta-se que, o cadastro do seu currículo no site da Ganbatte não garante
a conquista das vagas oferecidas. A Ganbatte indica os candidatos com o perfil
solicitado pelas empresas para as oportunidades ofertadas no nosso site. Mas, o
usuário ‘Candidato’ precisará passar por todas as etapas do processo seletivo
que se candidatar para conseguir a oportunidade de emprego que deseja.
3.3. A Ganbatte e o usuário ‘Candidato’ reconhecem o correio eletrônico (e-mail)
cadastrado no ato da contratação como forma válida e eficaz de comunicação e
aceitam o site como suficiente para disponibilização dos conteúdos, bem como
para quaisquer outras questões relacionadas a assinatura e cadastro no Site.
3.4. Os acessos do usuário ‘Candidato’ ao site, ou seja, o login e a senha, são de
seu conhecimento e uso exclusivo do usuário, sendo que a Ganbatte não será
responsável por eventuais danos decorrentes do acesso por terceiros ou hackers
ao site, utilizando-se de login e senha do usuário.
3.5. Caso o usuário ‘Candidato’ veja a utilização de sua imagem de forma
indevida em outro perfil, assim violando seus direitos de privacidade e imagem,
deverá entrar em contato imediatamente com a Ganbatte através do e-mail
contato@ganbatte.com.br para que as medidas necessárias sejam tomadas.

4. Dos Deveres e Direitos da Ganbatte
4.1. A Ganbatte permitirá ao usuário ‘Candidato’ acesso 24 (vinte e quatro) horas
por dia durante os 07 (sete) dias da semana, contudo, a Ganbatte reconhece
que por se tratar de uma ferramenta online poderá, eventualmente, ocorrer
interrupção ou suspensão no fornecimento, motivo pelo qual a Ganbatte não

garante o acesso de forma totalmente ininterrupta, tendo em vista a
dependência de serviços de telecomunicações prestados por terceiros e
suscetíveis de falhas.
4.2. A Ganbatte se exime de qualquer responsabilidade quanto à
indisponibilidade gerada por problemas de conexão do site, da rede ou dos
computadores utilizados à rede mundial de computadores (internet).
4.3. A Ganbatte se reserva ao direito de: (i) efetuar eventuais manutenções em
seus sistemas, visando melhorias na qualidade das ferramentas e conteúdos
disponibilizados, independente de prévio aviso; (ii) efetuar modificações ou
alterações, independente de prévio aviso, quando da existência de situações
extraordinárias ou imprevisíveis.
4.4. Tendo em vista que os dados são públicos para visualização e divulgação, o
usuário ‘Candidato’ está ciente de que o seu currículo e demais informações
inseridas no site poderão ser visualizadas por terceiros, inclusive por seu atual
ou futuro empregador. Dessa forma, ao se cadastrar na Ganbatte, o usuário
‘Candidato’ deve estar ciente que há o risco de que seu currículo seja acessado
por terceiros, sendo certo que o usuário reconhece e concorda expressamente
que a Ganbatte não poderá ser responsabilizada, em nenhuma hipótese, por
eventuais danos sofridos pelo usuário ‘Candidato’ decorrentes da visualização
de seu currículo por seu atual empregador ou por quaisquer terceiros.

5. Dos Deveres e Direitos do usuário ‘Candidato’
5.1. É de responsabilidade única e exclusiva do usuário ‘Candidato’ o acesso a um
computador, bem como a rede mundial de computadores (internet), assim
sendo, deverá providenciá-los para que seja possível usufruir do seu cadastro.
5.2. O usuário ‘Candidato’ ficará responsável pela sua candidatura para as vagas
cadastradas no site Ganbatte, uma vez que este não é feito unilateralmente
pela Ganbatte, devendo o usuário ‘Candidato’ utilizar a ferramenta online
disponível no site para seu cadastro.
5.3. O usuário ‘Candidato’ deverá responsabilizar-se pelo login e senhas
privativas, bem como deverá assumir toda e qualquer responsabilidade pelo seu
uso e por ações realizadas através dos mesmos, incluídos os encargos
econômicos daí resultantes, especialmente no tocante a perda de dados,
contaminação por vírus, invasão de redes, roubo de dados ou informações, envio
de mensagens eletrônicas ofensivas ou inoportunas a outros usuários da internet
e demais condutas que venham a prejudicar outros usuários ou sistemas
conectados à rede internet, ou ainda por outras ações que estejam em
desacordo com a legislação vigente.

5.4. Não divulgar propaganda ou anunciar produtos e serviços através de seu
currículo ou anúncio, bem como não divulgar ideias referentes a quaisquer
práticas discriminatórias.
5.5. O usuário ‘Candidato’ concorda em inocentar e caso necessário, indenizar
por perdas e danos, a Ganbatte de qualquer processo legal resultante do uso
ilegal da hospedagem ora contratada.

6. Disposições Gerais
6.1. Os Termos e Condições também constante no site Ganbatte, constituem o
acordo integral entre as partes com relação ao objeto em questão, e substituem
todos os acordos anteriores, escritos ou verbais.
6.2. O usuário ‘Candidato’ concorda que a Ganbatte lhe envie mensagens de email ou outras correspondências de caráter informativo, referentes a
comunicações específicas inerentes aos serviços, bem como mensagens de
natureza comercial e promocional.
6.3. O site da Ganbatte contém links para sites de terceiros. Esses links são
fornecidos com o único objetivo de conveniência para o usuário ‘Candidato’ e
não como endossamento por parte da Ganbatte dos conteúdos presentes nesses
sites. A Ganbatte não é responsável pelo teor e conteúdo dos links de sites de
terceiros e não se pronunciará sobre o conteúdo ou precisão de matérias de
terceiros. Caso o usuário ‘Candidato’ decida acessar o link, o fará por conta
própria.

