TERMOS DE USO E SERVIÇOS
São partes deste instrumento, de um lado, INDÚSTRIA DE CAL SN LTDA., proprietária do sito
eletrônico GRUPO SN / TRABALHE CONOSCO, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ
sob o n. 22.069.603/0001-82, com sede na cidade de Lavras/MG, na Rua Mamante Vitorino, n.
36 – Bairro Aquenta Sol, CEP: 37200-000, doravante denominada simplesmente “GRUPO SN /
TRABALHE CONOSCO” e, do outro, “USUÁRIO”, pessoa física ou jurídica, cujos dados foram
informados no momento da efetivação de seu cadastro no site GRUPO SN / TRABALHE
CONOSCO, o que constitui aprovação do presente Termos de Uso doravante designado
USUÁRIO e na melhor forma de direito, estabelecemos as regras que se aplicam à sua
participação em cursos promovidos pelo GRUPO SN / TRABALHE CONOSCO.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. O presente Termos de Uso e Serviços tem por objeto a prestação de SERVIÇOS através do
site do GRUPO SN / TRABALHE CONOSCO – http://gruposn.com.br/trabalhe-conosco/ em favor
do USUÁRIO.
1.2. O USUÁRIO, ao acessar os SERVIÇOS do GRUPO SN / TRABALHE CONOSCO, aceita as
condições estabelecidas no presente instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGISTRO E ACESSO AOS SERVIÇOS
2.1. O aceite aos Termos de Uso e Serviços é indispensável para início da prestação dos SERVIÇOS
pelo GRUPO SN / TRABALHE CONOSCO e implica também na concordância do USUÁRIO aos
termos previstos na Política de Privacidade que pode ser acessada por meio da URL:
http://gruposn.com.br/trabalhe-conosco/.
2.2. Por SERVIÇO entende-se a prestação de serviços durante o período estipulado no ato de
sua contratação, podendo incluir:
a. Formulário: preenchimento de informações e mensagem e;
b. Anexos: anexar currículo.
2.3. Para ter acesso aos SERVIÇOS do GRUPO SN / TRABALHE CONOSCO, o USUÁRIO deverá
preencher completamente e corretamente seus dados de identificação, como: (i) nome
completo e; (ii) endereço de e-mail.
2.4. Qualquer uso em qualquer SERVIÇOS obtidos pelo USUÁRIO é de sua inteira
responsabilidade. Não aprovamos, apoiamos, declaramos nem garantimos a integridade,
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veracidade, exatidão ou confiabilidade de qualquer Conteúdo, tampouco endossamos opiniões
expressas por eles.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS REGRAS GERAIS
3.1. Nossos SERVIÇOS evoluem constantemente. Sendo assim, os SERVIÇOS podem ser alterados
de tempos em tempos, a nosso exclusivo critério, sem prévia anuência do USUÁRIO. Podemos
interromper (permanente ou temporariamente) o fornecimento dos SERVIÇOS ou quaisquer
recursos para você ou usuários em geral. Também podemos manter o direito de criar limites de
uso e armazenamento, a nosso exclusivo critério e a qualquer momento.
3.2. O GRUPO SN / TRABALHE CONOSCO não será responsável por interrupções ou erros que
ocorram na sua utilização.
3.3. É de total responsabilidade do USUÁRIO que seu equipamento possua os pré-requisitos
mínimos exigidos para acesso ao conteúdo. As partes declaram-se cientes de que os
equipamentos ou serviços que sejam ou que venham a ser, a qualquer tempo, necessários para
suportar a prestação dos Serviços, nos termos deste Contrato, deverão ser obtidos pelo
USUÁRIO, integralmente às suas expensas.
3.4. O USUÁRIO é responsável por proteger sua conta, devendo, portanto, usar uma senha forte,
limitando seu uso para esta conta. O GRUPO SN / TRABALHE CONOSCO não se responsabiliza
por qualquer perda ou dano resultante do seu não cumprimento com o descrito acima.

CLÁUSULA QUARTA – DOS DIREITOS AUTORAIS
4.1. Os direitos de propriedade sobre todos os ícones, mensagens e outras imagens, assim como
sobre o nome e marcas do GRUPO SN / TRABALHE CONOSCO, a ele pertencem, sendo
expressamente vedado ao USUÁRIO modificar quaisquer dos ícones, mensagens ou demais
imagens contidas nos SERVIÇOS, sob pena de incorrer nas penas previstas na Lei n. 9.610, de 19
de fevereiro de 1998, declarando-se o USUÁRIO ciente de que não poderá, em hipótese
nenhuma, utilizar-se deste conteúdo ou explorá-lo comercialmente ou reproduzi-lo.

CLÁUSULA QUINTA – DISPOSIÇÕES FINAIS
5.1. Caso qualquer disposição deste Termo seja considerada nula ou inexequível, tal nulidade
ou inexequibilidade não afetará as demais disposições aqui contidas, as quais permanecerão em
pleno vigor e efeito.
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5.2. Nossa Política de Privacidade descreve como manuseamos as informações fornecidas ao
utilizar nossos Serviços. Você entende que, ao utilizar os Serviços, concorda com a coleta e uso
(conforme estabelecido na Política de Privacidade) dessas informações, para fins de
armazenamento, processamento e uso pelo GRUPO SN / TRABALHE CONOSCO e suas afiliadas.
5.3. Poderemos revisar estes Termos de tempos em tempos. As modificações não serão
retroativas, e a versão mais atualizada dos Termos, que estará sempre no GRUPO SN / TRABALHE
CONOSCO, regerá nossa relação com você. Ao continuar a acessar ou utilizar os Serviços após a
data de entrada em vigor das revisões, você aceita sujeitar-se à versão alterada dos Termos.
5.4. Caso qualquer cláusula destes Termos seja considerada inválida ou inexequível, essa
cláusula será considerada limitada ou excluída na menor extensão possível para que a parte
remanescente dos Termos se mantenha válida e produza os seus efeitos. A omissão pelo GRUPO
SN / TRABALHE CONOSCO em exercer qualquer direito ou cláusula destes Termos não será
considerada uma renúncia a qualquer direito ou cláusula.

CLÁUSULA SEXTA – DO FORO COMPETENTE PARA DIRIMIR CONFLITOS
6.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Lavras/MG como competente para dirimir
quaisquer controvérsias oriundas do presente Termo, à exclusão de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

“GRUPO SN”
E-mail: privacidade@gruposn.com.br
Atualizado em 05 de outubro de 2018 pelo Departamento Jurídico do GRUPO SN.
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