TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS PARA ANÚNCIO GRATUITO DE
VAGAS NO SITE SAEE.COM.BR
1. Considerações iniciais
A empresa declara ter conhecimento que clicar no botão 'cadastrar' e completar o
processo de cadastramento ao site implicará na aceitação de todos os termos deste
contrato.
O SAEE se reversa ao direito de poder aceitar ou não a divulgação da vaga, bem como,
a qualquer tempo, rever os presentes termos e condições para cadastramento ao site,
atualizando e deixando disponível nova cópia aos seus usuários.

2. Procedimentos operacionais e técnicos
Os procedimentos, a seguir descritos, para a divulgação das vagas serão desenvolvidos
pelo site do SAEE.
O processo de captação de currículo será baseado nas necessidades preliminares da
empresa e da área de atuação dos candidatos, delineando as características da vaga que
servirão para os candidatos se inscreverem espontaneamente pelo site.
Para que haja consonância entre o perfil solicitado pela empresa e o perfil do candidato,
é necessário que se faça a verificação dos seguintes itens:
1. Objetivos do cliente;
2. Perfil pessoal, educacional;
3. Requisitos e responsabilidades do cargo;
4. Remuneração/bolsa-auxílio e benefícios adicionais.
As características primordiais dos candidatos são traduzidas através da identificação dos
conhecimentos técnicos, específicos e acadêmicos, juntamente com as competências
individuais, feito pela empresa, tendo como foco principal a área de atuação.
As descrições das atividades que serão desenvolvidas pelos candidatos durante o
período de permanência na empresa, serão de responsabilidade da empresa, devendo-

se considerar os cursos mais adequados para a função, de acordo com o contexto básico
do currículo acadêmico.
O sistema operacional do SAEE disparará e-mail automático aos candidatos cadastrados
no banco de dados que atenderem aos requisitos da vaga, com o objetivo de os
candidatos manifestarem o interesse, se candidatando diretamente à vaga.
O SAEE poderá indicar instituições de ensino para divulgação da vaga, bem como
anunciar a vaga nos jornais com os quais o SAEE mantém acordos de divulgação, nos
classificados de emprego na Internet entre eles Catho Online, Infojobs, Currículum,
Trabalhando.com, Empregos.com, nas redes sociais como blog, Twitter, facebook,
linkedin, etc.
O processo de recepção de currículos, triagem, bem como o contato / convocação dos
candidatos e agendamento de entrevistas será feito pela empresa.
Não serão verificados pelo SAEE se os candidatos preenchem o perfil traçado pela
empresa, tanto as características profissionais quanto as pessoais.
Os candidatos pré-selecionados para a vaga poderão ser direcionados para outras vagas.
Após o preenchimento da vaga, a empresa ficará responsável em informar o nome do
candidato aprovado ou não para a vaga, no prazo máximo de até 60 dias da abertura da
vaga.
Transcorrido o prazo de 60 dias para resposta quanto à aprovação ou não dos
candidatos, o SAEE poderá efetuar o cancelamento da vaga.

3. Considerações gerais
O SAEE compromete-se a não fazer uso de nome, marca, logotipo ou símbolos de direito,
assim como quaisquer outros sinais de identidade visual protegidos na qualidade de
propriedade intelectual da empresa, exceto inclusão nas divulgações do rol de clientes.
A empresa autoriza expressamente o SAEE, a enviar e-mails de candidaturas com os
currículos dos candidatos, boletins periódicos ou outros informativos, bem como a
UTILIZAR SEUS DADOS CADASTRAIS PARA FINS COMERCIAIS E DE MARKETING POR ELA
OU TERCEIRO INDICADO.
O SAEE não se responsabiliza pela colocação de qualquer candidato, nem, tampouco,
pelas consequências por danos à vida profissional deles, advindas da empresa
contratante através do site.
Em vista do disposto acima, o SAEE não terá nenhuma responsabilidade, perante o
candidato, seja contratual, extracontratual ou outra, bem como por perdas ou danos de
qualquer espécie, resultantes de negociações com a empresa, não sendo responsável
por qualquer relação entre candidatos e empresas que façam uso das informações
disponibilizadas.

