
TERMOS DE USO 

É muito importante você ler, compreender e aceitar estes “Termos de Uso” 
antes de começar a utilizar nossa plataforma. Se após ler você não entender 
ou concordar com algum ponto, pedimos que entre em contato conosco antes 
de continuar com o seu cadastro. 
 
A plataforma permite aos economistas devidamente registrados no CORECON-
RJ e em dia com as suas anuidades, o cadastramento de currículo no nosso 
site, por meio do endereço eletrônico http://www.corecon-rj.org.br/curriculo.php, 
com o objetivo de criar um banco de dados com currículo de economistas. 
 
É importante que você saiba, porém, que a perfeição e ausência de defeitos e 
riscos é algo impossível, de modo que sempre buscaremos sanar eventuais 
falhas identificadas. 

O cadastramento de currículo é gratuito, podendo o economista manter seu 
currículo ativo pelo período que desejar. 

Você é responsável pelas informações que veicular através de seu currículo e 
de seus dados cadastrais. 

A finalidade deste banco de currículo é aproximar candidatos e empresas que 
buscam os profissionais com o perfil certo para trabalharem juntos. 

O acesso aos seus dados pessoais e currículo cadastrado na plataforma serão 
protegidos nos termos da legislação de proteção de dados aplicável, Lei Geral 
de Proteção de Dados - LGPD (Lei nº 13.709/2018). 

É importante que você saiba, contudo, que: 

a. As informações inseridas por você no seu currículo serão divulgadas no 
nosso site.  

b. O cadastro de seu currículo implica na revelação de todas as 
informações apostas pelo próprio economista. 
 

Você tem ciência de que, com sua anuência, a partir do seu cadastro e 
aceitação dos “Termos de Uso” seus dados ficam acessíveis para visualização 
pública. Dessa forma, o Corecon-RJ não poderá ser responsabilizado, em 
nenhuma hipótese, por eventuais danos sofridos por você decorrentes da 
visualização de seu currículo no site. 

O cadastramento de currículo não significa qualquer garantia ao economista no 
que se refere à seleção e contratação. 

Remoção do currículo 



Você pode remover seu currículo do nosso banco de dados. Porém, alguns dos 
seus dados poderão ser mantidos através do cachê dos sites de busca. Os 
robôs do Google, por exemplo, fazem cópias para manter em cachê as páginas 
que ele visita (capturando links e arquivos). 

Ao se cadastrar, você reconhece que sua senha de acesso ao site é de uso 
pessoal e intransferível, não podendo fornecê-la a terceiros em nenhuma 
hipótese. Você deverá tomar todas as providências cabíveis para garantir sua 
confidencialidade. 

O site é oferecido ao candidato, e é por esse aceito, no estado técnico e de 
perfeição em que se encontra, razão pela qual o Corecon-RJ não responde por 
nenhuma outra garantia. 

O Corecon-RJ poderá suspender ou interromper o uso do banco de dados de 
currículos do site para fins de manutenção ou por caso fortuito ou de força 
maior, independentemente de qualquer aviso prévio. 

Os currículos estarão disponíveis para visualização somente após a validação 
da Secretaria de Registros. Se for constatada irregularidade do conteúdo 
publicado por você, o Corecon-RJ poderá excluir a informação, ou até mesmo 
desativar seu cadastro e currículo do site unilateralmente, independentemente 
de sua autorização, sem que isso lhe dê direito a nenhuma espécie de 
indenização, nem a reparação de danos ou prejuízos. 

O economista declara expressamente, por este instrumento, que, tomou 
conhecimento prévio destes termos de uso no site www.corecon-rj.org.br, 
tendo, inclusive, a possibilidade de imprimi-lo, e que avaliou, leu e concorda 
com todas as disposições aqui descritas. 
 

Para dirimir eventuais dúvidas ou questões relativas a ele, as partes elegem o 
Foro da Justiça Federal do Estado do Rio de Janeiro, com exclusão de 
qualquer outro. 

Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD  

A Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD (Lei nº 13.709/2018) veio para 
proteger os dados pessoais e dados pessoais sensíveis da pessoa física no 
Brasil, também chamada de titular de dados. 

De acordo com a LGPD, “dado pessoal” é qualquer dado que identifique ou 
torne identificável uma pessoa física. E o “dado pessoal sensível” é aquele que, 
por sua natureza, diz respeito a informações que merecem um cuidado maior, 
principalmente para proteção contra discriminações. 



A LGPD coloca nessa classificação de dados pessoais sensíveis dados 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 e dado genético ou biométrico, quando vinculados a 
uma pessoa física. 

    Li e aceito o presente termo de uso. 

    Imprimir. 

 


