
 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE 
www.chances.com.br 

 

versão do documento:  20171025A 

  
 
As informações contidas nesse documento indicam como quaisquer dados trocados através do 
www.chances.com.br  serão tratados, armazenados e utilizados. Ao interagir com o sistema 
responsável pelo funcionamento do www.chances.com.br, você estará sujeito às diretrizes aqui 
estabelecidas.  
 
É recomendada a verificação periódica dos termos dessa política de privacidade, que está sujeita a 
eventuais alterações e sem prévia comunicação. Esse documento sempre estará acessível aos 
visitantes do www.chances.com.br através da primeira página do site. 
 
 
Dados Pessoais 
Entende-se por dados pessoais seu registro de CPF; Passaporte; Carteira de Identidade; nome 
completo e outras informações de contato como telefone; e-mail e endereço postal que possam 
acarretar em identificação ou contato com sua pessoa. Os dados pessoais que você vier a informar 
através do endereço www.chances.com.br serão utilizados pela empresa detentora dos direitos do 
Chances para atividades de recrutamento e seleção ou outras correlacionadas. Seus dados pessoais 
não serão compartilhados, de acordo com a legislação vigente, salvo em virtude de determinação 
judicial ou quando autorizado por você.  O acesso aos seus dados pessoais são restritos a 
funcionários que fazem parte da operação do Chances e àqueles que se cadastraram como usuários 
do Chances e que estejam representando ou estejam na posição de empregador, estes poderão se 
utilizar dos seus dados pessoais com o objetivo único e exclusivo de lhe contactar e ofertar 
oportunidades de trabalho. 
 
 
Compras Online – Candidato 
O Chances não cobra ao candidato qualquer tipo de valor (mensal ou pontual) para que ele faça seu 
cadastro ou mantenha seu currículo cadastrado, não existe qualquer tipo de mensalidade associada 
aos candidatos. Não praticamos qualquer tipo de serviço relacionado a recolocação profissional ou 
head-hunting. 
 
 
Compras Online – Empregador 
O Chances não cobra ao empregador qualquer tipo de valor (mensal ou pontual) para que ele faça 
seu cadastro; anuncie ou divulgue oportunidades de emprego. O empregador cadastrado no Chances 
poderá consultar – para efeito de recrutamento e seleção – e sem custo associado – os currículos de 
candidatos que se cadastraram através do Chances ou através de seus parceiros.  O empregador 
poderá se utilizar dos recursos do Chances e contactar os candidatos única e exclusivamente para 
ofertar oportunidades de emprego. 
 
 
Oportunidades  Anunciadas 
As oportunidades anunciadas no Chances são oriundas de anúncios criados pelos empregadores 
cadastrados no Chances e de oportunidades anunciadas pelos clientes da i-Hunter. Essas 
oportunidades poderão ser distribuídas a outros canais de divulgação reconhecidos como parceiros 
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de divulgação, tais quais Indeed, Careerjet, Trovit e outros – segundo critérios adotados 
exclusivamente pelo Chances e sem a necessidade de prévia comunicação aos candidatos e 
empregadores do Chances. 
 
 
Comunicação  por  e- mail 
O candidato e o empregador poderão, em função da relação de negócio com o Chances, receber 
comunicados por e-mails, sms e outras mídias digitais, sempre relacionados à atividade de 
recrutamento e seleção.  E-mails sempre serão enviados por um dos nossos servidores e sempre com 
a extensão @chances.com.br. 
 
 
ATENÇÃO! 
 
O Chances não se utiliza de qualquer tipo de comunicação para:  

 solicitar informações pessoais ou senhas;  

 lançamento de promoções e/ou vendas que não estejam relacionadas à atividade de 

Recrutamento e Seleção;  

 solicitar número de cartão de crédito ou outras informações bancárias.  

 
 
Comunicação Criptografada 
Toda transferência de informação através do site www.chances.com.br será criptografada, 
utilizando-se para isso um certificado de segurança, com tecnologia TLS ou outra compatível. 
 
 
E-Hunter Tecnologia da Informação Ltda. 
É a única detentora da marca Chances (www.chances.com.br) e do Sistema i-Hunter (www.i-
hunter.net). 
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