
TERMO DE USO DA PLATAFORMA BETTHA 

www.bettha.com 

 

Esse TERMO DE USO DA PLATAFORMA BETTHA (“Termo”) estabelece as regras 

e condições que devem ser observadas no acesso e uso do site www.bettha.com. 

 

1. DEFINIÇÕES:  

 

a) BETTHA: Trata-se da “ER52 TECNOLOGIA, CAPACITAÇÃO E SELEÇÃO 

LTDA”, empresa integrante do Grupo Cia de Talentos (“GCT”) e titular da 

PLATAFORMA BETTHA, que tem por atividade, dentre outras, a realização de 

processos seletivos para vagas de aprendiz, estágio, trainee e emprego, disponibilizadas 

por suas empresas clientes, dentro e fora do Brasil, assim como realiza/patrocina 

pesquisas e eventos focados em carreira e mercado de trabalho e, no âmbito deste site, a 

partir de sua expertise, produz e sugere ao USUÁRIO conteúdos para aprimoramento 

profissional, além de lhes disponibilizar testes(“trilhas”) de desenvolvimento 

profissional.  

b) USUÁRIO: pessoa física que se cadastra na Plataforma para fazer uso de suas 

funcionalidades (“USUÁRIO”). 

c) Plataforma Bettha (“Plataforma”): é o site www.bettha.com, objeto deste Termo. 

 

2. PARA USO DA PLATAFORMA é necessário que o USUÁRIO, primeiro, leia e 

dê o respectivo aceite ao Termo de Consentimento a ele disponibilizado na 

Plataforma e, depois, se cadastre - gratuitamente - no banco de dados e após 

completar seus dados clicar, ao final, no botão “criar conta”. 

 

§1º: Antes de se cadastrar na Plataforma, recomenda-se ao USUÁRIO que leia 

a Política de Privacidade, que trata da proteção de dados pessoais. 

§2º: Seu cadastro não poderá ser realizado, caso seja proibido pela lei do país 

de onde acessa a Plataforma. Nesse caso, o USUÁRIO é o único responsável 

pela violação dessa proibição. 

 

3. O CADASTRO na Plataforma só será permitido às pessoas com idade igual ou 

superior a 14(quatorze) anos. 

 

§1º:  O USUÁRIO é o único responsável pela veracidade das informações por 

ele prestadas. 

§2º: A qualquer tempo, o BETTHA poderá excluir o USUÁRIO de sua base de 

dados caso verifique a existência de indícios de fraude e/ou falsidade 

ideológica relacionadas ao USUÁRIO ou ainda a infração de qualquer outro 

dispositivo deste Termo. 

 

4. APÓS O CADASTRO, o USUÁRIO poderá: 

 

a) realizar as “trilhas” disponibilizados; 

b) receber convite para participar de processos seletivos conduzidos tanto pelo 

BETTHA, quanto pela Cia de Talentos, empresa também integrante do GCT; 

c) se candidatar a(s) vaga(s) de processos seletivos conduzidos pelo BETTHA que lhe 

interessar, ainda que não tenha recebido o respectivo convite; 
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d) receber convite para participar de pesquisas e eventos relacionados à carreira e ao 

mercado de trabalho; 

e) receber sugestão/indicação de cursos para aprimoramento profissional; 

f) acessar os conteúdos sobre carreira e mercado de trabalho disponibilizados no SITE 

ou indicados para leitura através do envio do respectivo link. 

 

5. A ATUALIZAÇÃO/ALTERAÇÃO CADASTRAL poderá ser feita pelo 

USUÁRIO a qualquer tempo, exceto durante sua participação em algum processo 

seletivo. Ou seja, após a candidatura a uma vaga específica o USUÁRIO só poderá 

atualizar/alterar suas informações na base de dados após o término de sua participação 

no referido processo seletivo. Por isso, a cada candidatura, recomenda-se que reveja 

suas informações, alterando o que for necessário. 

 

6. O USUÁRIO é o único responsável, para todos os fins e efeitos: 

 

a) pelas informações prestadas para fins de cadastro, candidatura a uma vaga específica, 

realização de testes e/ou nas diversas atividades de que participa durante um processo de 

recrutamento e seleção específico. 

b) pela guarda de seus dados de acesso à Plataforma (login e senha). 

c) pelo maquinário, sinal de internet, dentre outros recursos tecnológicos necessários 

para se cadastrar, acessar e usar a Plataforma. 

 

7. O USUÁRIO tem ciência de que NÃO PODE:  

 

a) compartilhar sua identidade, login e senha com terceiros ou os transferir (a qualquer 

título), revendê-los, doá-los e/ou emprestá-los a terceiros. 

b) permitir o uso e/ou acesso, compartilhar, transferir (a qualquer título), revender, doar, 

divulgar, sob qualquer forma, o(s) conteúdo(s) obtido(s) fisicamente e/ou acessado(s) 

via internet a terceiros. 

c) fazer cópia(s) dos conteúdos obtidos fisicamente e/ou acessados sob qualquer forma 

e/ou usá-los para outros fins não autorizados neste Termo. 

d) traduzir, fraudar, hackear ou acessar ilegalmente a Plataforma, em qualquer das fases 

do processo seletivo, testes online, cases ou materiais das etapas de avaliação e/ou de 

qualquer outro parceiro do BETTHA, de forma a copiar ou alterar os conteúdos 

disponibilizados pelo BETTHA e/ou seu parceiro. 

e) usar o(s) conteúdo(s) obtido(s) fisicamente e/ou acessado(s) sob qualquer forma para 

desenvolvimento de outros projetos ou serviços (online e/ou presencial).  

f) fornecer informações falsas ao cadastrar seu LOGIN e SENHA e/ou ao responder os 

formulários, questionários, pesquisas, dentre outros, que lhes for submetido. 

 

§1º: A violação de quaisquer das proibições anteriormente indicadas poderá 

acarretar a exclusão do cadastro do USUÁRIO da Plataforma. 

 

8. O USUÁRIO tem ciência de que: 

 

a) o fato de estar cadastrado neste banco de dados e/ou participar de um processo 

seletivo não lhe garante a contratação para uma vaga de trabalho.  

b) ao se candidatar a vaga ofertada em um processo de recrutamento e seleção 

conduzido pelo BETTHA, os seus dados e informações, no todo ou em parte, conforme 



o caso, serão disponibilizados e compartilhados com a empresa cliente, contratante do 

processo seletivo. 

c) a área de tecnologia da informação está sempre em constante desenvolvimento e 

evolução, e que a perfeição e/ou ausência de defeitos ou riscos é um conceito que não 

existe nesse setor. 

d) utiliza a Plataforma no estado técnico e de perfeição em que se encontra, não 

respondendo o BETTHA por nenhuma outra garantia. 

e) todas as mensagens enviadas pelo BETTHA para seu e-mail, estarão disponíveis na 

Plataforma, na sua página de histórico. 

f) a comunicação feita pelo BETTHA ao USUÁRIO se dará através de e-mail, 

mensagem instantânea (SMS, Whatsapp®, Telegram etc) para os seus telefones móveis 

cadastrados ou através de qualquer outro canal de comunicação pertinente. 

g) seus dados pessoais serão tratados pelo BETTHA e, sempre que necessário, por ele 

compartilhados com terceiros, para realização das trilhas de desenvolvimento 

profissional disponibilizadas no SITE, para fins de envio de convite para participação de 

processos seletivos, para realização de processo seletivo do qual o USUÁRIO participe, 

para envio de convites para participar de pesquisas, eventos, cursos, conteúdos, e-mail 

marketing sobre o BETTHA e sobre o GCT, dentre outros assuntos relacionados à 

carreira e mercado de trabalho e à comunidade GCT. 

h) deve ler, com atenção, a Política de Privacidade GCT que se encontra disponível para 

acesso e leitura na Plataforma, para compreender as condições e limites no tratamento 

de seus dados pessoais. 

 

9. O USUÁRIO tem ciência de que o BETTHA: 

 

a) utiliza o banco de dados desta Plataforma para prestar serviços de recrutamento e 

seleção às suas empresas clientes, a partir de um perfil previamente determinado por 

referido cliente. 

b) utiliza o banco de dados desta Plataforma para oferecer aos cadastrados serviços de 

desenvolvimento, tais como cursos e treinamentos; 

c) utiliza, de forma anonimizada, o banco de dados desta Plataforma para desenvolver 

conteúdos sobre carreira e mercado de trabalho. 

d) poderá divulgar, no todo ou em parte, suas informações de cadastro para atender a 

determinação judicial ou de autoridade fiscal, administrativa ou qualquer outra 

competente para tanto. 

e) realiza, sempre que necessário, a atualização da Plataforma visando seu 

aperfeiçoamento e adaptação às novas tecnologias disponíveis, provocando, inclusive, a 

interrupção/suspensão temporária de seu uso, se necessário e preferencialmente nos 

horários de menor acesso. 

f) não se responsabiliza por mensagens por ela enviadas por e-mail e não recebidas pelo 

USUÁRIO por motivo como caixa cheia, endereço digitado incorretamente, caixa de 

mensagens desativada ou ainda qualquer problema com seu provedor. 

 

10. Fica eleito um dos Foros da Comarca da Capital do Estado de São Paulo como 

competente para dirimir eventuais conflitos decorrentes deste Termo. 


