
Política de privacidade e regras de uso do Portal CETER ESTÁGIOS 

Todas as suas informações pessoais apresentadas serão utilizadas para ajudar a 
tornar a sua visita no nosso site o mais produtiva e agradável possível. 
A garantia da confidencialidade dos dados pessoais dos utilizadores do nosso 
site é importante para o CETER ESTÁGIOS 
Todas as informações pessoais relativas a membros, assinantes, clientes ou 
visitantes que cadastram essas informações no site do CETER ESTÁGIOS serão 
tratadas em concordância com a Lei da Proteção de Dados Pessoais vigente. 
As informações pessoais apresentadas por liberalidade em nosso site podem 
incluir o seu nome, e-mail, número de telefone e/ou celular, endereço e data de 
nascimento.Toda divulgação dos dados dos estudantes é direcionado 
principalmente, mas não unicamente, às empresas que estiverem logadas com 
vagas abertas ao perfil do candidato. 

  

Os anúncios 

Tal como outros sites, coletamos e utilizamos informação contida nos anúncios. 

A informação contida nos anúncios, inclui o seu endereço IP (Internet Protocol), 

o seu ISP (Internet Service Provider), o browser que utilizou ao visitar o nosso 

site (como o Internet Explorer ou o Firefox), o tempo da sua visita e que 

páginas visitou dentro do nosso site. 

  

Os Cookies e Web Beacons 

Utilizamos cookies para armazenar informação, tais como as suas preferências 

pessoais quando visita o nosso site. Isto poderá incluir um simples popup, 

banner, ou uma ligação em outros serviços que providenciamos, tais como 

fóruns, eventos, e outros. 

Esta função é geralmente utilizada para geotargeting ou para apresentar 

publicidade direcionada a um tipo de utilizador (como mostrar publicidade de 

restaurante a um utilizador que visita sites de culinária regularmente, por ex.). 

Você detém o poder de desligar os seus cookies, nas opções do seu browser, 

ou efetuando alterações nas ferramentas de programas Anti-Virus, como o 

Norton Internet Security. No entanto, isso poderá alterar a forma como interage 



com o nosso site, ou outros sites. Isso poderá afetar ou não permitir que faça 

logins em programas, sites ou fóruns da nossa e de outras redes. 

  

Encaminhamento a Sites de terceiros estranhos ao CETER ESTÁGIOS 

O CETER ESTÁGIOS possui links que, se clicados, direciona você a outros sites, 

os quais, ao nosso ver,  podem conter informações / ferramentas úteis para os 

visitantes do site do CETER ESTÁGIOS. A nossa política de privacidade não é 

aplicada a sites de terceiros estranhos à instituição. Caso visite outro site a 

partir do nosso, você deverá ler e concordar com a política de privacidade do 

mesmo. Não nos responsabilizamos pela política de privacidade ou conteúdo 

presente nesses sites de terceiros. 

  

Cessão de direitos de reprodução 

Todas as informações, sugestões, ideias, gráficos ou quaisquer outros materiais 

enviados voluntariamente ao CETER ESTÁGIOS por meio deste Portal serão 

consideradas não confidenciais e públicas, porém de propriedade do CETER 

ESTÁGIOS. Ao enviar ou receber qualquer informação deste Portal, você 

concorda que o CETER ESTÁGIOS   pode utilizar o material para qualquer 

finalidade lícita, inclusive reprodução, transmissão, publicação, divulgação e 

distribuição. Não é permitido apresentar ou transmitir qualquer material ilegal, 

ameaçador, injurioso, difamatório, obsceno, pornográfico ou qualquer outro que 

possa constituir ou promover conduta que possa ser considerada ofensa 

criminal ou violação da lei. 

  

Alteração nas regras de uso 

A utilização do site do CETER ESTÁGIOS pressupõe a sua aceitação a esta 

política de privacidade. 

A equipe interna do CETER ESTÁGIOS reserva-se o direito de alterar esta 

política a qualquer tempo e sem aviso prévio. Deste modo, recomendamos que 



consulte a nossa política de privacidade com regularidade de forma a estar 

sempre atualizado. 

  

Aplicação destas regras de uso 

Se você tem dúvidas sobre estas regras, entre em contato com o CETER 

ESTÁGIOS. 
 


