TERMOS DE USO E POLÍTICA DE PRIVACIDADE
POR FAVOR, LEIA ATENTAMENTE ANTES DE REALIZAR O CADASTRO NO WEBSITE DA ESCOLA
DO TRABALHADOR 4.0

TERMO DE USO

Os serviços da Escola do Trabalhador 4.0 são fornecidos pelo Ministério da Economia, por meio
da Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade que é o titular da
propriedade intelectual sobre os conteúdos e demais ativos relacionados à plataforma.

1. Do objeto

1.1. A Escola do Trabalhador 4.0 visa licenciar o uso da sua plataforma e demais ativos de
propriedade intelectual, fornecendo ferramentas para auxiliar e dinamizar o dia a dia dos seus
usuários.
1.2.A plataforma caracteriza-se pela prestação do seguinte serviço: Qualificação profissional por
meio de cursos de educação a distância.
1.3.A plataforma disponibiliza cursos de capacitação à distância por meio eletrônico.

2. Da aceitação

2.1 O presente Termo estabelece obrigações contratadas de livre e espontânea vontade, pelo
período de 1 ano, entre a plataforma e seus usuários da Escola do Trabalhador 4.0.
2.2. Ao utilizar a plataforma o usuário aceita integralmente as presentes normas e comprometese a observá-las, sob o risco de aplicação das penalidades cabíveis.
2.3. A aceitação deste termo é imprescindível para o acesso e para a utilização dos serviços
fornecidos pela Escola do Trabalhador 4.0. Caso não concorde com as disposições deste
instrumento, o usuário não poderá utilizá-los.

3. Do acesso dos usuários

3.1. Serão utilizadas todas as soluções técnicas à disposição do responsável pela plataforma para
permitir o acesso ao serviço 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana. No
entanto, a navegação na plataforma ou em alguma de suas páginas poderá ser interrompida,
limitada ou suspensa para atualizações, modificações ou qualquer ação necessária ao seu bom
funcionamento.
3.2. Para que o usuário seja capaz de acessar a plataforma da Escola do Trabalhador 4.0 será
necessário fazer um cadastro individual.

4. Do cadastro

4.1. Ao se cadastrar o usuário deverá informar os dados completos, recentes e válidos, sendo de
sua exclusiva responsabilidade manter referidos dados atualizados, bem como o usuário se
compromete com a veracidade dos dados fornecidos.
4.2. O usuário se compromete a não informar seus dados cadastrais e/ou de acesso à plataforma
a terceiros, responsabilizando-se integralmente pelo uso que deles seja feito.
4.3. Para os menores de 18 anos e aqueles que não possuírem plena capacidade civil deverão
obter previamente o consentimento expresso de seus responsáveis legais para utilização da
plataforma da Escola do Trabalhador 4.0, sendo de responsabilidade exclusiva dos responsáveis
legais o eventual acesso por menores de idade e por aqueles que não possuem plena capacidade
civil sem a prévia autorização, nos termos do artigo 14 da Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018.
4.4. Mediante a realização do cadastro o usuário declara e garante expressamente ser
plenamente capaz, podendo exercer e usufruir livremente dos serviços da Escola do Trabalhador
4.0.
4.5. O usuário deverá fornecer um endereço de e-mail válido, através do qual o site realizará
todas as comunicações necessárias.
4.6. Após a confirmação do cadastro, o usuário possuirá um login e uma senha pessoal, a qual
assegura ao usuário o acesso individual à plataforma.
4.7. O usuário é exclusivamente responsável pela manutenção da referida senha de maneira
confidencial e segura, evitando o acesso indevido às informações pessoais fornecidas pelo
próprio usuário.
4.8. Toda e qualquer atividade realizada com o uso da senha será de responsabilidade do
usuário, que deverá informar prontamente a plataforma em caso de uso indevido da respectiva
senha.
4.9. Caberá ao usuário assegurar que o seu equipamento seja compatível com as características
técnicas que viabilize a utilização da plataforma.
4.10. O usuário poderá, a qualquer tempo, requerer o cancelamento de seu cadastro junto à
Escola do Trabalhador 4.0. Para tanto, o usuário deverá entrar em contato por meio do e-mail
contato@escoladotrabalhador40.com.br para realizar sua solicitação.
4.11. Após o recebimento do pedido, a Escola do Trabalhador 4.0 terá o prazo de 15 dias úteis
para realizar o cancelamento dos dados. Ressalva-se a possibilidade de manter determinadas

informações, conforme exigência legal, ou para atender a interesses legítimos dos parceiros, na
extensão permitida em lei.
4.12. O usuário, ao aceitar este Termo e a Política de Privacidade, autoriza expressamente a
plataforma da Escola do Trabalhador 4.0 a coletar, usar com a finalidade de personalizar e
aumentar a efetividade dos serviços de intermediação de intermediação de mão de obra, de
fomento à geração de renda por meio empreendedorismo e da qualificação profissional,
armazenar, ou utilizar as informações derivadas do uso dos serviços oferecidos pela Escola do
Trabalhador 4.0, no site gov.br/escoladotrabalhador40 , incluindo todas as informações
preenchidas pelo usuário no momento em que realizar ou atualizar seu cadastro, além de outras
expressamente descritas na Política de Privacidade que deverá ser autorizada pelo usuário.
4.13 Os coletados serão mantidos por prazo indeterminado de forma a subsidiar a análise,
monitoramento, avaliação e aprimoramento da política pública de qualificação profissional e
intermediação de mão de obra do Ministério da Economia, nos termos da lei.

5. Dos preços
5.1. Os cursos ofertados na Escola do Trabalhador 4.0 são gratuitos.

6. Do suporte
6.1. Em caso de qualquer dúvida, sugestão ou problema com a utilização da plataforma, o
usuário poderá entrar em contato com o suporte, através do e-mail
contato@escoladotrabalhador40.com.br. .
6.2. Estes serviços de atendimento ao usuário estarão disponíveis nos seguintes dias e horários:
segunda a sexta das 9 às 18h.

7. Das responsabilidades
7.1. É de responsabilidade do usuário:
a) defeitos ou vícios técnicos originados no próprio sistema e equipamento do usuário;
b) a correta utilização da plataforma, prezando pela boa convivência, pelo respeito e
cordialidade entre os usuários;
c) pelo cumprimento e respeito ao conjunto de diretrizes dispostas neste Termo de Uso, na
Política de Privacidade, na Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD e na legislação internacional;
d) pela proteção aos dados de acesso à sua conta/perfil (login e senha).
7.2. É de responsabilidade da plataforma Escola do Trabalhador 4.0:
a) indicar as características do serviço oferecido;
b) os defeitos e vícios encontrados no serviço oferecido desde que lhe tenha dado causa;

c) as informações que foram por ele divulgadas, sendo que os comentários ou informações
divulgadas por usuários são de inteira responsabilidade dos próprios usuários;
d) os conteúdos ou atividades ilícitas praticadas por meio da sua plataforma.
7.3. A plataforma não se responsabiliza por links externos contidos em seu sistema que possam
redirecionar o usuário à ambiente externo a sua rede.
7.4. Não poderão ser incluídos links externos ou páginas que sirvam para fins comerciais ou
publicitários ou quaisquer informações ilícitas, violentas, polêmicas, pornográficas, xenofóbicas,
discriminatórias ou ofensivas.

8. Dos direitos autorais

8.1.O presente Termo de Uso concede aos usuários uma licença não exclusiva, não transferível
e não sublicenciável, para acessar e fazer uso da plataforma e dos serviços e produtos por ela
disponibilizados.
8.2.A estrutura do site, as marcas, logotipos, nomes comerciais, layouts, gráficos e design de
interface, imagens, ilustrações, fotografias, apresentações, vídeos, conteúdos escritos e de som
e áudio, programas de computador, banco de dados, arquivos de transmissão e quaisquer outras
informações e direitos de propriedade intelectual do Ministério da Economia, por meio da
Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, observados os termos da Lei
da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96), Lei de Direitos Autorais (Lei nº 9.610/98) e Lei do
Software (Lei nº 9.609/98), estão devidamente reservados.
8.3. Este Termos de Uso não cede ou transfere ao usuário qualquer direito, de modo que o
acesso não gera qualquer direito de propriedade intelectual ao usuário, exceto pela licença
limitada ora concedida.

9. Das sanções
9.1. Sem prejuízo das demais medidas legais cabíveis, o Ministério da Economia poderá, a
qualquer momento, advertir, suspender ou cancelar a conta do usuário:
a) que violar qualquer dispositivo do presente Termo;
b) que descumprir os seus deveres de usuário;
c) que tiver qualquer comportamento fraudulento, doloso ou que ofenda a terceiros.

10. Das alterações
10.1. Os itens descritos no presente termo poderão sofrer alterações, unilateralmente e a
qualquer tempo, por parte do Ministério da Economia, para adequar ou modificar os serviços,
bem como para atender novas exigências legais.

11. Da Política de Privacidade
11.1. Além do presente Termo, o usuário deverá consentir com as disposições contidas na
respectiva Política de Privacidade a ser apresentada a todos os interessados dentro da interface
da plataforma.

12. Do foro
Para a solução de controvérsias decorrentes do presente termo de uso será aplicado às regras
vigentes na legislação brasileira.
Os eventuais litígios deverão ser apresentados no foro da comarca em que se encontra a sede
do Ministério da Economia em Brasília.

POLÍTICA DE PRIVACIDADE EMPREGA MAIS

A presente Política de Privacidade (“Política de Privacidade”), juntamente com os Termos de
Uso, aplica-se à utilização dos dados registrados nas plataformas mantidas no âmbito do
Programa Emprega Mais.
Ao utilizar as ferramentas do Programa Emprega Mais referentes à intermediação de mão de
obra, qualificação profissional e microcrédito produtivo, o titular dos dados está ciente que as
suas informações relacionadas a endereço, sexo, gênero, raça, contatos, escolaridade, vínculos
empregatícios, qualificações profissionais, assim como o perfil de utilização das ferramentas
digitais do Programa Emprega Mais, poderão ser utilizados para fins de avaliação e
monitoramento de políticas públicas, assim como para a personalização da prestação de
serviços. A presente Política de Privacidade define a forma como os dados pessoais coletados
serão armazenados, tratados e acessados. O que se segue deve ser lido cuidadosamente para
que sejam compreendidos os pontos de vista e práticas dos parceiros, relativos aos dados
pessoais dos Usuários e a forma como os trataremos.
Tipo de Dados Coletados e Tratados

Para fins desta Política de Privacidade, considera-se:
I - dados pessoais : quaisquer informações relacionadas à pessoa natural identificada ou
identificável, como, por exemplo, nome e sobrenome e gênero;
II - dados pessoais sensíveis: dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa,
opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político,
dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma
pessoa natural;
III - dados organizacionais: quaisquer informações referentes a pessoas jurídicas, como razão
social;
IV - outras bases governamentais: registros referentes a informações socioeconomicas, parcelas
do seguro desemprego, vínculos empregatícios, informações previdenciárias constantes da
RAIS, CAGED, eSocial, CNIS e bases do Seguro Desemprego;
V - registros de navegação: informações relativas à navegação do usuário nas plataformas
digitais do Emprega Mais, como perfil de vagas mais procuradas por trabalhadores ou
características mais filtradas pelas empresas nos currículos;
VI - controlador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as
decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. No âmbito do Emprega Mais o
controlador de dados é a Secretaria de Políticas Públicas de Emprego;
VII - operador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento
de dados pessoais em nome do controlador e que possuam vínculo com o controlador ;
VIII - usuário : pessoa física que acessa as ferramentas do Emprega Mais como titular dos dados
ou representante da pessoa jurídica quando da utilização dos serviços.

IX – representante do Emprega Mais : gestores federais, estaduais e municipais das políticas de
intermediação de mão de obra, qualificação de mão de obra e empresas habilitadas a operarem
linhas de microcrédito produtivo;

As plataformas do Emprega Mais utilizarão as seguintes informações:
●

●
●

pessoais : nome e sobrenome, gênero, endereço de e-mail, local de nascimento, país,
região, cidade de residência, localização geográfica atual, nacionalidade, cursos
realizados, vínculos empregatícios, dados de outras bases governamentais, perfil
profissional e registros de navegação;
dados organizacionais: razão social da empresa, nome fantasia, endereço de e-mail,
país, cidade e localização geográfica atual e registros de navegação e;
dados pessoais sensíveis: origem social e étnica do usuário, orientação sexual dos
Usuários. Tais dados receberão proteção especial e somente serão coletados e tratados
mediante consentimento livre, expresso, informado e específico do titular dos dados ao
criar uma conta.

O fornecimento e a coleta de Dados dos Usuários são necessários para permitir a adesão do
cidadão aos serviços e ações ofertados no âmbito do Programa Emprega Mais. Portanto, não
será permitida a adesão ao Programa Emprega Mais caso os Usuários optem por não fornecer
os dados solicitados no momento do cadastro para sua utilização.
Responsáveis pelo tratamento de dados
Os Dados Pessoais poderão ser transferidos, armazenados e processados por terceiros
contratados pelos operadores para a realização de atividades em nome destes, desde que para
atender à finalidade exclusiva dos serviços determinados pelo controlador, em estrita
observância a esta Política de Privacidade e à legislação aplicável.

Métodos e Finalidades do Tratamento de Dados
Os Dados Pessoais/Organizacionais serão tratados por meios automatizados, utilizando
programa de computador e outros instrumentos de tecnologia da informação. Os Dados
Pessoais/Organizacionais são obtidos dos usuários por meio de seu cadastro nas ações e serviços
do Programa Emprega Mais, por ferramentas que permitam a coleta de dados como, (i)
geolocalização; (ii) páginas navegadas; (ii) sistema operacional, browser, resolução do monitor,
e outras informações do computador dos usuários e, no caso das empresas que aderirem ao
Programa Emprega Mais.
Os tratamentos sobre os dados a serem realizados nas informações mantidas nas plataformas
do Emprega Mais terão por finalidade a personalização do atendimento e garantia da maior
efetividade dos seguintes serviços:
●

Intermediação de mão de obra:
o Identificação de vagas com maior proximidade ao perfil profissional do
trabalhador;
o Avaliação de risco de desemprego do trabalhador para fins de priorização do
atendimento;
o Recomendação de vagas de acordo com o padrão de buscas do trabalhador;

●

●

o Orientação profissional;
o Compartilhamento de informações com potenciais empregadores;
Fomento à geração de renda por meio do empreendedorismo:
o Indicação de linhas de crédito mais adequadas ao perfil do trabalhador;
o Avaliação e monitoramento dos resultados da prestação dos serviços de
microcrédito;
Qualificação profissional:
o Indicação de cursos de qualificação com maior proximidade às pretensões dos
trabalhadores e de acordo com a demanda das empresas;
o Avaliação do impacto da qualificação de mão de obra na empregabilidade dos
trabalhadores;
o Ajustes entre oferta e demanda de capital humano.

Para atender às finalidades específicas e permitir que os Serviços do Programa Emprega Mais
funcionem conforme descrito nos Termos de Uso, é necessário que os dados pessoais e
organizacionais dos usuários, devidamente identificados e certificados, sejam inseridos em um
banco de dados, localizado em infraestrutura mantida pelos operadores de dados.
Eventualmente a infraestrutura poderá ser mantida fora do território nacional, desde que
observada a legislação vigente.
Ao optar por participar do Programa Emprega Mais, o usuário autoriza que representantes do
Emprega Brasil a entrarem em contato por telefone e/ou email para fins de intermediação de
mão de obra, qualificação profissional e geração de renda a partir do microcrédito produtivo.
Além disso, potenciais empregadores, prestadores de serviços de microcredito, ofertantes de
cursos de qualificação poderão entrar em contato por telefone e e-mail, desde que não haja a
finalidade de obtenção de qualquer vantagem econômica pelos mesmos.
Casos em que os parceiros poderão divulgar os dados dos Usuários
● Se, mediante consentimento, o usuário autorizar a divulgação;
● Para fazer cumprir ou aplicar os Termos de Uso ou para investigar possíveis descumprimentos
de referidos termos; ou
● Proteger direitos, proteger os parceiros ou proteger usuários do Programa Emprega Mais ou
terceiros.
● Os parceiros assegurarão o acesso aos órgãos de controle interno e externo à Plataforma para
acompanhamento da adequação dos serviços oferecidos no âmbito do Programa Emprega Mais.
Para fins de divulgação de notícias, balanços e resultados publicados do programa de que trata
esta Política de Privacidade, os parceiros tomarão o cuidado de divulgar apenas os dados e
resultados dos usuários de forma agregada, de modo a impossibilitar a individualização dos
dados de qualquer usuário em específico, visando a obter a anonimização de dados, conforme
previsto pelo art. 5º, XI da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018).
Direitos dos Usuários
Os Usuários do Programa Emprega Mais têm o direito de obter, mediante requerimento por
meio da opção “Contato”:
● Confirmação de que seus Dados Pessoais/Organizacionais são objeto de tratamento pelos
parceiros, e em caso positivo, acesso aos seus Dados Pessoais/Organizacionais;

● Correção de Dados Pessoais/Organizacionais incompletos, inexatos ou desatualizados;
● Portabilidade dos Dados Pessoais/Organizacionais, ou seja, cópia das suas informações
pessoais/organizacionais em um formato estruturado, comum e legível;
● Eliminação dos Dados Pessoais/Organizacionais tratados com base no seu consentimento,
exceto nos casos em que os parceiros tiverem o dever de cumprir obrigação legal;
● Revogação do seu consentimento sobre os Termos de Uso e esta Política de Privacidade, o
que acarretará na exclusão de seu cadastro no nas plataformas digitais do Emprega Brasil ;
● Informação sobre o uso compartilhado de seus dados pessoais com entidades públicas e
privadas.
Não poderá ser exigido do usuário como condição de acesso ao Programa Emprega Mais a
revelação de informação acobertada por sigilo legal.
Local onde são armazenados os Dados Pessoais/Organizacionais dos Usuários
Os dados coletados dos Usuários podem ser transferidos e armazenados em nuvem de
titularidade de terceiros contratados pelo Ministério da Economia e por operadores, no Brasil
ou no exterior. Ao submeter os seus Dados Pessoais/Organizacionais, os Usuários aceitam esta
transferência e armazenamento. Serão tomadas todas as medidas razoavelmente disponíveis
tecnologicamente para garantir que os Dados dos Usuários sejam tratados com segurança e em
conformidade com a legislação brasileira e com a presente Política de Privacidade. Porém, os
Dados dos Usuários armazenados no exterior também estarão sujeitos às respectivas leis locais,
inclusive àquelas referentes a proteção de dados pessoais.
Segurança
O acesso aos dados coletados é restrito e controlado, inclusive aos funcionários dos operadores,
de entidades governamentais relacionadas e de terceiros por eles contratados para o
tratamento dos dados. Os parceiros seguem padrões de segurança determinados em lei,
mantendo a privacidade dos Dados Pessoais/Organizacionais de seus Usuários armazenados em
sua base, de forma que utilizam tecnologia que seja adequada à proteção suficiente destes
dados, com vistas a manter o ambiente do sítio seguro, utilizando ferramentas apropriadas e
controles eficientes de segurança da informação. Aqueles que utilizarem indevidamente essas
informações, ferindo esta Política de Privacidade, estarão sujeitos às penalidades aplicáveis,
bem como às demais medidas legais cabíveis.
Cancelamento do cadastro
Se desejar cancelar sua conta, entre em contato por meio da opção “Contato”. Observe que,
em alguns casos, os parceiros poderão manter determinadas informações, conforme exigência
legal, ou para atender a interesses legítimos dos parceiros, na extensão permitida em lei.
Duração do Armazenamento dos Dados Pessoais dos Usuários
Os Dados Pessoais/Organizacionais coletados serão mantidos de forma a subsidiar a análise,
monitoramento, avaliação e aprimoramento da política pública de qualificação profissional e
intermediação de mão de obra do Ministério da Economia.
Alterações à Política de Privacidade

Esta Política de Privacidade poderá ser atualizada a qualquer tempo, sempre que se julgar
necessário motivo pelo qual qualquer eventual alteração deverá ser revalidada.
Informações de Contato
Para obter qualquer informação ou efetuar pedido relativo à proteção dos Dados
Pessoais/Organizacionais dos Usuários, o Usuário deve entrar em contato por meio da opção
“Contato” no Website do Programa Emprega Mais.
Assinalar os Campos para o Processo de Cadastro:
Li a Política de Privacidade e os Termos de Uso com atenção e dou consentimento livre,
expresso e informado a ambos os documentos, permitindo a coleta e tratamento dos meus
Dados Pessoais/Organizacionais, bem como a divulgação destes dados a terceiros indicados
e/ou referidos na Política de Privacidade.

