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TERMOS DE USO PROJETO MANDACARU.DEV 

 

Estes Termos de Uso regulam o acesso e utilização da Plataforma do projeto Mandacaru.dev 

(“Projeto”) de titularidade do PORTAL DE DOCUMENTOS LTDA. 

A utilização da plataforma do projeto Mandacaru.dev depende de sua aceitação sobre estas 

regras.  

 

DEFINIÇÕES  

• Candidato: estudante da Universidade Federal do Ceará (“UFC”) que deseja se 

candidatar para o Mandacaru.dev (“Projeto”). 

 

• Plataforma: site do Projeto no endereço online mandacaru.dev. 

 

• Partícipes: Universidade Federal do Ceará (“UFC”), a B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, a 

BLK Sistemas Financeiros Ltda. e a Fundação ASTEF – Fundação De Apoio A Serviços 

Técnicos, Ensino e Fomento a Pesquisas. 

 

USO DA PLATAFORMA 

1.1 O Portal de Documentos disponibiliza aos seus usuários a Plataforma que viabiliza o 

cadastro do Candidato no Projeto. 

 

1.2 Os Serviços são prestados por meio da Plataforma, que funciona em modalidade de 

Software as a Service (SaaS) e é hospedado nos servidores da Amazon Web Services 

(AWS), cujos termos de uso estão disponíveis em: https://aws.amazon.com/pt/service-

terms/  

 

1.3 O acesso aos seus dados pessoais cadastrados na plataforma será protegido nos termos 

da legislação de proteção de dados aplicável, aí considerada a Lei Geral de Proteção de 

Dados - LGPD (Lei nº 13.709/2018), e da Política de Privacidade da Plataforma. 

 

 

DISPONIBILIDADE DA PLATAFORMA E SUPORTE 

3.1. O Portal de Documentos busca disponibilizar a Plataforma em sua melhor versão 

possível, atualizando seu sistema constantemente e aplicando as melhores e mais 

eficientes práticas de mercado. Mesmo diante desses esforços, a Plataforma depende de 

produtos e serviços de terceiros, tais como smartphones, tablets e computadores, além 

de provedores de serviços de internet, que devem ser contratados com esses terceiros e 

compatíveis o sistema para que o Candidato tenha uma boa experiência de uso. O Portal 
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de Documentos não se responsabiliza por falhas nos produtos ou serviços de terceiros 

que inviabilizem ou impactem a experiência de uso de sua Plataforma. 

 

3.2. Caso o Candidato tenha qualquer problema com o funcionamento regular da 

Plataforma, poderá contar com nossa equipe de suporte. O atendimento é realizado das 

09:00h às 18:00h (pelo horário de Brasília), de segunda à sexta-feira, ressalvados feriados 

nacionais, por meio do e-mail contato@mandacaru.dev. 

 

3.3. O Portal de Documentos não se responsabiliza por violações dos dados armazenados 

em seu servidor que sejam resultantes de atos do Candidato, e nem daquelas resultantes 

de ação criminosa ou irregular de terceiros fora dos limites da previsibilidade técnica do 

momento em que estas vierem a ocorrer.  

 

PROPRIEDADE INTELECTUAL 

4.1. A Plataforma e seus componentes funcionais e visuais são de titularidade e 

propriedade exclusiva da Portal de Documentos, de forma que os seus direitos autorais e 

outros direitos de propriedade intelectual são iguais aos conferidos às obras literárias nos 

moldes da legislação de direitos autorais vigentes no país, conforme expressa 

determinação da Lei 9.609/98.  

 

4.2. Inclui-se como propriedade exclusiva do Portal de Documentos quaisquer 

aprimoramentos, correções, traduções, alterações, novas versões ou obras derivadas, 

realizadas pelo Portal de Documentos, isoladamente ou em conjunto com terceiros.  

 

4.3. Na hipótese de o Portal de Documentos desenvolver e/ou implementar eventual 

sugestão do Candidato para modificação da Plataforma, os direitos autorais e industriais 

serão sempre do Portal de Documentos.  

 

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE  

5.1. O Candidato é responsável pela veracidade, legitimidade e qualidade dos dados e 

inseridos no cadastro na Plataforma (ou por seu representante) e em suas diversas 

ferramentas. O Portal de Documentos está isento de qualquer responsabilidade quanto 

aos dados gerados por terceiros a partir das informações inseridas na Plataforma. 

 

5.2. O Candidato não deverá usar, carregar, transmitir ou enviar de ou para a Plataforma 

qualquer conteúdo que possa violar a boa-fé, a legislação, ou que possa causar danos ao 

Portal de Documentos ou terceiros. Apesar de não ter obrigação legal de monitoramento, 

o Portal de Documentos, quando ciente do referido conteúdo, poderá excluí-lo a qualquer 

tempo. 
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5.3. O Portal de Documentos não tem a obrigação de monitorar o acesso ou uso da 

Plataforma pelos Candidatos para verificar violações a este instrumento, nem de revisar 

ou editar qualquer conteúdo. No entanto, o Portal de Documentos tem direito de fazê-lo 

para prestar suporte aos Candidatos quando solicitado, averiguar seu cumprimento com 

estes Termos e para cumprir a lei aplicável ou ordem ou exigência judicial, administrativa 

ou governamental. 

 

5.4. Este instrumento não estabelece qualquer relação de mandato, sociedade e/ou 

associação, vínculo empregatício, agenciamento, representação, consórcio, joint venture 

ou responsabilidade solidária entre o Portal de Documentos, os partícipes ou o Candidato 

que são pessoas independentes e autônomas para todos os fins de direito, tampouco 

confere poderes a uma das partes para a representação da outra em quaisquer negócios 

jurídicos. A relação aqui estipulada entre o Portal de Documentos e o Candidato é válida 

exclusivamente para o objeto e efeitos deste Instrumento. 

 

5.4.1. Desse modo, o Portal de Documentos está isenta de responsabilidade perante a 

eventual existência de interpelação judicial ou administrativa cujos fatos 

fundamentem-se em conflitos entre os demais Partícipes e os Candidatos, e terá o 

direito de chamar estes ao processo para arcar com todos os ônus sofridos pelo 

Portal de Documentos que daí decorram. 

 

5.5. O Portal de Documentos não se responsabiliza por quaisquer danos sofridos, a 

despeito de seus esforços, em decorrência de ataques de vírus ou invasões sobre o 

equipamento do Candidato em decorrência do acesso, utilização ou navegação por meio 

da Plataforma, ou como consequência da transferência de dados, arquivos, imagens ou 

textos. 

 

5.6. Como medidas de segurança, é de responsabilidade do Candidato:  

 

(i) manter o ambiente de seus computadores e demais dispositivos de acesso à 

Plataforma seguros, valendo-se de ferramentas específicas para tanto, tais como 

antivírus, firewall, entre outras, de modo a contribuir para a prevenção de riscos 

eletrônicos;  

(ii) utilizar sistemas operacionais e navegadores atualizados e eficientes para a plena 

utilização da Plataforma, de acordo com os requisitos da Plataforma; e  

(iii) equipar-se e responsabilizar-se pelos computadores, dispositivos móveis e 

dispositivos de hardware necessários para o acesso à Plataforma, bem como pelo 

acesso desses computadores e dispositivos à Internet. 

 

5.7. Qualquer violação às obrigações do Candidato descritas neste Instrumento que 

possam representar uma possível falha na segurança do funcionamento da Plataforma, 

ainda que potencial, poderá representar uma violação aos termos deste Instrumento, 

ensejando a suspensão do Projeto até a normalização da Plataforma, ou mesmo a rescisão 

do presente Instrumento. 
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5.8. Em razão da própria natureza da Internet, existe o risco de que terceiros mal-

intencionados acessem indevidamente as informações armazenadas nos nossos sistemas. 

Caso isso ocorra, os Partícipes se responsabilizarão nos limites previstos na legislação 

vigente aplicável. 

 

CONFIDENCIALIDADE 

6.1. Todas as informações trocadas entre os Partícipes e o Candidato são consideradas 

Informações Confidenciais. Os Partícipes garantem que tratarão as informações com o 

sigilo e discrição necessários à execução do processo seletivo, responsabilizando-se por 

eventuais divulgações indevidas. 

 

6.2. O conteúdo compartilhado por meio da Plataforma será também considerado 

confidenciais a não ser que disposto em contrário dentro dos seus próprios termos. 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

7.1. Sucessão. Este instrumento vincula as partes e seus sucessores, sejam eles a qualquer 

título. 

 

7.2. Cessão. Os direitos concedidos de acordo com o presente Instrumento não podem ser 

transferidos ou cedidos pelo Candidato, mas podem ser transferidos pela Portal de 

Documentos sem qualquer restrição ou notificação prévia, assumindo esse terceiro todas 

as obrigações constantes neste Instrumento. 

 

7.3. Novação. A tolerância do Portal de Documentos em exigir o estrito cumprimento das 

condições deste instrumento, não constitui, em hipótese alguma, novação ou renúncia, 

nem impede que a Portal de Documentos exerça esses direitos a qualquer tempo. 

 

7.4. Subsistência. Todas as disposições deste instrumento que prevejam a observância de 

obrigações ou responsabilidades após a rescisão ou extinção deste instrumento ou do 

Projeto, subsistirão a sua rescisão ou extinção e continuarão em pleno vigor e efeito, em 

especial no que tange à propriedade intelectual e confidencialidade. 

 

7.5. Cláusulas Independentes. Se alguma cláusula deste instrumento for considerada 

ilegal, nula ou incapaz de ser cumprida por qualquer motivo, esta previsão será 

considerada uma cláusula independente da parte remanescente deste Instrumento e não 

afetará a validade ou a aplicabilidade do cumprimento dos termos do restante do 

presente. 

 

7.6. Lei aplicável e foro. Todos os itens deste instrumento estão regidos pelas leis vigentes 

na República Federativa do Brasil. Para todos os assuntos referentes à sua interpretação 
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e cumprimento, as partes se submeterão o foro da Comarca de São Paulo, estado de São 

Paulo. 

 

7.7. Alterações. O Portal de Documentos reserva-se ao direito de alterar as condições 

deste instrumento a qualquer momento, informando previamente o Candidato. 

 

Última alteração: novembro/2021 


