
TERMO DE RESPONSABILIDADE / POLÍTICA DE PRIVACIDADE E TRATAMENTO DE 
DADOS, INERENTES À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ONLINE RELACIONADOS À 
BUSCA, SELEÇÃO E CONTRATAÇÕES DE ESTAGIÁRIOS. 
 
ESTA POLÍTICA SE APLICA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS 
PELA ESTAGIARIOS.COM WEB SERVICES LTDA, ATRAVÉS DO SEU PORTAL 
WWW.ESTAGIARIOS.COM, NA FORMA DISPOSTA NA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE 
DADOS PESSOAIS (LGPD), Nº 13.709/2018. 
  
A LEI DO ESTÁGIO, Nº 11.788 DE 25/09/2008 DEFINE: 
 
I - O QUE É ESTÁGIO 
 
É o ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho que visa à 
preparação para o trabalho produtivo de educandos que estiverem frequentando o ensino 
regular, em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, 
da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional 
da educação de jovens e adultos. 
 
II - QUEM PODE CONTRATAR ESTAGIÁRIOS 
 
As pessoas jurídicas de direito privado e os órgãos da administração pública direta, 
autárquica e fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios, bem como profissionais liberais de nível superior devidamente registrados 
em seus respectivos conselhos de fiscalização profissional, podem oferecer estágios. 
 
III - QUEM PODE SER CONTRATADO COMO ESTAGIÁRIO 
 
Estudantes matriculados e com frequência regular em cursos de educação superior, de 
educação profissional, de ensino médio, da educação especial e nos anos finais do ensino 
fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos e atestados pela 
instituição de ensino. 
 
1. DAS CONDIÇÕES GERAIS DO PRESENTE TERMO DE RESPONSABILIDADE 
 

a) Estagiarios.com Web Services Ltda., CNPJ 01.846.585/0001-28, 
Prestador de serviços online relativos à busca seleção e contratações de 
Estagiários, doravante denominado, Prestador e, 
 
b) Empresas e Profissionais Liberais concedentes de estágios, doravante 
denominados Organização, pactuam entre si o presente Termo de 
Responsabilidade que regula e disciplina as condições de utilização dos serviços 
online disponibilizados pelo Site Estagiarios.com, constantes dos endereços 
https://www.estagiarios.com/comousar.asp?T=E (Empresas) e 
https://www.estagiarios.com/comousar.asp?T=P  (Profissionais Liberais). 

 
Ao clicar no botão "ACEITO" na tela inicial de cadastramento, a Organização usuária estará 
aderindo e concordando, automática e integralmente, com os termos e condições abaixo 
transcritos. O Prestador reserva-se o direito de alterar os termos e condições a qualquer 
momento, sem qualquer aviso prévio, devendo para tanto inserir a nova versão do Termo 
no endereço: 
https://www.estagiarios.com/termo_de_responsabilidade.asp?T=E 
 
As modificações passarão a vigorar a partir da data de veiculação, salvo previsão expressa 
em contrário contida em seu texto. A utilização dos serviços do Prestador por parte 
da Organização, após a realização de qualquer mudança neste Termo, significa que a 
mesma está de acordo com tais modificações. 
 



Quando da aceitação deste Termo, a Organização AUTORIZA PRÉVIA E EXPRESSAMENTE 
o Prestador enviar-lhe, por e-mail, SMS ou qualquer outro tipo de correspondência e/ou 
comunicação, informações pertinentes ao segmento de estágios/estagiários, sistema de 
intermediação de contratação de Estagiários e/ou outros serviços de interesse das partes.  
 
Da mesma forma, a Organização AUTORIZA PRÉVIA E EXPRESSAMENTE o Prestador 
disponibilizar ou enviar a terceiros, especialmente aos candidatos às vagas disponibilizadas, 
por e-mail, SMS ou qualquer outro tipo de correspondência/comunicação, informações 
constantes de seu cadastro necessárias à divulgação e consecução das finalidades precípuas 
do sistema de intermediação de contratações de estagiários e/ou outros serviços de 
interesse das partes. 
 
2. DO PROPÓSITO 
 
O propósito do presente Termo consiste na disponibilização dos documentos e 
procedimentos jurídicos e administrativos que formalizam a contratação legal de Estagiários. 
 

Ö Estão contemplados neste processo, além dos serviços inerentes a estas 
contratações, as gerações e as impressões, online, dos documentos elencados: 

Ö Termo de Compromisso de Estágio; 
Ö Convênio de Concessão de Estágio com a Instituição de Ensino; 
Ö Termo de Rescisão de Contrato de Estágio; 
Ö Recibo de Pagamento de Bolsa-estágio; 
Ö Cálculo e emissão de Recibo de Pagamento do Recesso Remunerado; 
Ö Certificado de Seguro de Acidentes Pessoais; 
Ö Relatório de Estágio; 
Ö Listagem de Segurados; 
Ö Substituição de Segurados; 
Ö Consultoria Jurídica, via e-mail e/ou telefone, sobre a Legislação do Estágio e a 

contratação de Estagiários; 
Ö Gestão integral de prazos de Contratos de Estágio e de Seguros de Acidentes 

pessoais. 
 
3. DAS CONDIÇÕES DE ACESSO 
 
Para ter acesso aos serviços online do Prestador, a Organização usuária deverá se 
cadastrar previamente através da internet no endereço eletrônico 
https://www.estagiarios.com. Antes de concluir o cadastramento, a Organização 
deverá ler atentamente o presente Termo de Responsabilidade e, caso concorde, clicar no 
botão "ACEITO". 
 
Após o cadastramento no endereço eletrônico indicado, a Organização definirá um login e 
uma senha de acessos, os quais serão sua identificação junto ao sistema para uso dos 
serviços online de busca, seleção e contratações online de Estagiários. 
 
Para efetuar o cadastramento, a Organização deverá, obrigatoriamente, informar seu CNPJ 
ativo junto à Receita Federal (Empresas), ou os números de CPF e do Registro no Órgão de 
Fiscalização profissional (Profissionais Liberais). Definir também um login e uma senha de 
livre escolha de, no mínimo, quatro dígitos para acessar os serviços online do Prestador. 
 
As interações formais entre a Organização e o Prestador se darão exclusivamente através 
do endereço de e-mail cadastrado pela Organização e será da sua exclusiva 
responsabilidade mantê-lo atualizado para a garantia das comunicações entre as partes 
pactuantes da prestação de serviços online. 
 
O Prestador não se responsabiliza pelo extravio da senha ou do login da Organização, 
sendo este, o único e exclusivo responsável por eventuais danos causados a si próprio, 
ao Prestador ou a terceiros em decorrência do uso indevido dos mesmos, ainda que por 



pessoas não autorizadas. Em caso de extravio, perda ou roubo da senha de acesso, 
a Organização deverá alterá-la imediatamente. 
 
A transferência do funcionário usuário do sistema em gozo de férias, licenciado, demitido, 
etc., poderá ser realizada pelo responsável pelo cadastro utilizando o recurso "Atualizar 
cadastro" disponibilizado na tela do Prestador. 
 
O acesso ao Prestador estará disponível a Organização durante 365 (trezentos e sessenta 
e cinco) dias por ano, 24 (vinte e quatro) horas por dia, ressalvados os casos fortuitos ou 
de força maior, ação ou omissão de terceiros, bem como as interrupções programadas ou 
não para realização de manutenções legais, corretivas ou evolutivas que se fizerem 
necessárias para garantir a atualização e o bom funcionamento do sistema e que 
independem de prévio aviso. 
 
O Prestador é livre para estabelecer, à sua exclusiva deliberação e conveniência 
operacional, uma franquia máxima de acessos a currículos para a Organização familiarizar-
se com a funcionalidade do sistema. Ultrapassada a referida quota, sem contratações, os 
acessos poderão ser sumariamente e unilateralmente bloqueados. 
 
O Prestador exime-se de qualquer responsabilidade pelos danos e/ou prejuízos de 
qualquer natureza que possam decorrer de eventual presença de vírus não detectados ou 
de outros elementos nocivos e imprevisíveis, transmitidos, difundidos, armazenados, 
recebidos, obtidos, postos à disposição, ou acessíveis por meio da utilização dos serviços 
que, desta forma, possam produzir alterações e/ou danos no sistema físico e/ou eletrônico 
do equipamento da Organização. 
 
4. DAS NORMAS DE CONDUTA DA ORGANIZAÇÃO 
 
A Organização se compromete a usar o instituto de contratação de estagiários em absoluta 
conformidade com a Legislação vigente e com as condições do presente Termo, bem como 
eventuais regras específicas de utilização do serviço impostas ou que venham a ser impostas 
pelo Prestador. A Organização deverá ainda respeitar a ordem pública, a moral e os bons 
costumes. 
 
A Organização garante que os dados fornecidos no cadastro são verdadeiros, e 
compromete-se, neste ato, a atualizar os dados cadastrados. O Prestador não se 
responsabiliza pela veracidade destas informações. 
 
A Organização autoriza EXPRESSAMENTE o Prestador a armazenar, utilizar, tratar, 
disponibilizar, transmitir, emitir, encaminhar, no todo ou em parte, as informações 
cadastradas, com a finalidade única e exclusiva de intermediar e viabilizar as contratações 
de Estagiários. 
 
A senha de acesso da Organização é considerada pessoal e intransferível, cabendo-lhe 
exclusivamente dela fazer uso cuidadoso, mantê-la em sigilo e alterá-la imediatamente, 
caso tenha motivo para acreditar que terceiros dela tomaram conhecimento. 
 
As oportunidades de estágios disponibilizadas pela Organização serão objeto de validação 
pelo Prestador que poderá alterá-las ou excluí-las do sistema se estiverem em 
desconformidade com a Legislação vigente ou, com os pressupostos definidos para a sua 
publicação impressos na tela correspondente. 
 
É permitido à Organização alterar / atualizar, a qualquer tempo, o perfil da vaga de estágio 
disponibilizada no Painel de vagas do Prestador. 
 
A Organização compromete-se a excluir do Painel de vagas do Prestador as vagas 
preenchidas, através do Site ou não. 
 



A Organização compromete-se, também, a cancelar imediatamente, via sistema, a vaga 
oferecida caso não tenha mais interesse em preenchê-la. 
A Organização, sob sua exclusiva responsabilidade, não poderá utilizar os serviços online 
do Prestador para: 
 

a) violar, através da utilização do sistema, qualquer código de conduta ou outras 
diretrizes que possam ser aplicáveis a qualquer serviço de comunicação; 
b) violar, com a utilização do sistema, quaisquer legislações ou regulamentos; 
c) criar falsa identidade ou inserir informações inverídicas no sistema; 
d) utilizar as informações disponíveis no sistema para geração de qualquer espécie 
de cadastro paralelo, criar mala-direta ou sistema semelhante; 
e) qualquer outra finalidade diversa do seu propósito real, qual seja a contratação 
de estagiários, exceto se disponibilizada pelo Prestador. 

 
Em caso de má utilização ou uso inadequado dos serviços online destinados à busca, seleção 
e contratações de estagiários, o Prestador, a seu exclusivo critério, poderá, a qualquer 
momento e independentemente de prévio aviso, cancelar o acesso da Organização aos 
serviços online. A Organização responderá pelo uso indevido do sistema, tanto no âmbito 
civil como no penal, se for o caso. 
 
5. DA POLÍTICA DE PRIVACIDADE E SEGURANÇA 
 
O Prestador reserva-se o direito de modificar a presente política de segurança para adaptá-
la as alterações legislativas ou jurisprudenciais, ou aquelas relativas às práticas 
administrativas. 
 
As informações fornecidas pela Organização serão objeto de tratamento automatizado, 
sendo incorporadas aos correspondentes registros eletrônicos do banco de dados do 
sistema. 
 
O Prestador, na forma da Lei nº 13.709/2018, não enviará a terceiros informações sobre 
a Organização, salvo quando útil ou necessário à consecução das finalidades do sistema, 
qual seja a busca, seleção e contratações online de estagiários ou, ao atendimento de 
determinação judicial, requisição do Ministério Público, da Polícia ou de outro órgão público 
de fiscalização e controle, ou quando sua conduta violar as leis, diretrizes e normas impostas 
à utilização do sistema. 
 
A Organização declara estar ciente de que medidas de segurança na Internet são violáveis, 
não cabendo ao Prestador o controle absoluto dessas medidas. 
 
6. DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL 
 
A Organização reconhece e concorda que o sistema desenvolvido pelo Prestador, 
objetivando a busca, seleção e contratações online de estagiários, assim como as 
informações, base de dados e arquivos, representam informações confidenciais e de 
exclusiva propriedade do Prestador, nos quais se inserem elementos sigilosos e de 
reconhecida propriedade intelectual, protegidos pelas leis e tratados internacionais de 
direitos do autor. 
 
A Organização reconhece, expressamente, que todos os direitos e títulos sobre o sistema 
desenvolvido pelo Prestador são de sua exclusiva propriedade. A Organização se 
compromete a não traduzir, copiar, modificar, reproduzir, alugar, publicar, divulgar, 
transmitir, emprestar, distribuir, recomercializar, ou de outra maneira dispor do sistema.  
 
Além disso, a Organização se compromete a não remover, ocultar ou alterar qualquer 
notificação de patente, direito de autor ou outro direito proprietário do sistema, bem como 
a não remover ou contornar qualquer bloqueio ou mecanismo de segurança que restrinja 
acesso e/ou uso de material reservado. 
 



QUALQUER DESCUMPRIMENTO DAS DISPOSIÇÕES DO PRESENTE TERMO 
ENSEJARÁ SANÇÕES CIVIS E/OU CRIMINAIS À PARTE QUE DER CAUSA. 

 
7. DA EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE 
 
O sistema ora disponibilizado é destinado ao uso da Organização exclusivamente para os 
fins objeto da sua finalidade: contratar estagiários. 
 
O Prestador se exime de toda e qualquer responsabilidade pelos danos e/ou prejuízos, 
inclusive lucros cessantes de qualquer natureza que possam decorrer da utilização indevida 
do processamento online ou para fins alheios ao original, por parte da 
própria Organização ou de terceiros, através do login e da senha cadastrados no sistema. 
 
O Prestador se exime de quaisquer ônus por dados incorretos fornecidos 
pela Organização, incluindo os pertinentes ao Contrato de Estágio, Certificado de Seguro 
de Acidentes Pessoais e demais documentos gerados através do sistema, cabendo a esta 
exclusiva responsabilidade pelos dados cadastrados. 
 
8. DA VIGÊNCIA 
 
Este termo vigerá por tempo indeterminado e poderá ser interrompido a qualquer momento, 
por qualquer das partes, sem ônus, multas ou sanções, bastando comunicação, via e-mail, 
neste sentido, de uma para a outra parte. 
 
9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
A Organização não poderá transferir seus direitos ou confiar a alguém os direitos deste 
Termo, sendo qualquer intento nulo. 
 
Caso se determine que uma ou mais estipulações deste Termo sejam inválidas, ilegais ou 
que não possam ser executadas, a validade, a legalidade e execução das estipulações 
restantes não serão afetadas ou impedidas por essa razão. 
 
Este Termo constitui acordo formal entre a Organização contratante de Estagiários e 
o Prestador, relativamente aos serviços online destinados - exclusivamente - à busca, 
seleção e contratações online de estagiários, nos termos da Legislação em vigor. 
 
A Organização autoriza a veiculação do seu nome no Site Estagiarios.com para fins 
exclusivamente de publicidade institucional, como entidade usuária dos serviços 
disponibilizados pelo Prestador. 
 
As partes acordam que o acesso da Organização aos serviços online do Prestador poderá 
ser suspenso sem prévio aviso sempre que forem verificadas inadimplências e/ou 
divergências entre os dados cadastrados e os constantes da Receita Federal ou, ainda, 
qualquer outra inconsistência cadastral, até a respectiva regularização. 
 
10. DO FORO 
 
As partes pactuantes elegem o Foro de São Paulo/SP, para dirimir quaisquer dúvidas ou 
pendências relativas ao presente Termo, em detrimento de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 
 
 
Estagiarios.com Web Services Ltda. 
CNPJ 01.846.585/0001-28 
Av. Paulista, nº 1.636, Cj. 706 
São Paulo/SP CEP 01310-200 
www.estagiarios.com 
info@estagiarios.com 


