
Ferramenta de Recrutamento da Solvay 
 

Regras e Privacidade do Site 
 

Bem-vindo à Ferramenta de Recrutamento da Solvay. O objetivo desta ferramenta é permitir que você se 
candidate online para um emprego na Solvey e nos habilitar a tratar a sua candidatura. Procuramos 
fornecer aos visitantes de nossa ferramenta digital um roteiro útil, através dos dois documentos, e escrever 
as políticas, termos e regras em linguagem simples. 
  
Roteiro:  Existem dois documentos que você deverá examinar cuidadosamente. Nós os chamamos de 
“dois documentos principais”.  Esses documentos são: 
  

● Regras da Ferramenta de Recrutamento da Solvay (este documento) 
● Política de Privacidade da Ferramenta de Recrutamento da Solvay (veja o link abaixo) 

  
Definições básicas: Aqui estão algumas definições básicas que ajudarão a analisar cada um dos 
documentos. A não ser que o contexto especifique claramente outro significado: 
  

● Quando dizemos “você” (e suas variações), estamos nos referindo a você como indivíduo. 
 

● Quando dizemos “nós” ou “Solvay” (e suas variações: “Grupo Solvay” ou “Grupo”), estamos nos 
referindo à Solvay SA e às suas subsidiárias com endereço e sede em Solvay SA, localizadas em: 
Rue Ransbeek, 310, B-1120 Bruxelas, Bélgica. 

 
 

 
 

Regras da Ferramenta de Recrutamento da Solvay 
  
Ao se registrar e usar esta Ferramenta de Recrutamento da Solvay, você concorda em: 
  

● Cumprir as disposições das Regras da Ferramenta de Recrutamento da Solvay, e você está ciente 
dos termos da Política de Privacidade da Ferramenta de Recrutamento da Solvay  

● Manter a confidencialidade e a segurança de seu nome de usuário e senhas; 
● Cumprir as leis das jurisdições em que você está localizado e com as quais se comunica, e não 

usar a Ferramenta de Recrutamento da Solvay de qualquer forma abusiva ou ilegal; 
● Não modificar, interferir, descompilar, decodificar ou fazer engenharia reversa desta Ferramenta 

de Recrutamento da Solvay ou de seu conteúdo por qualquer motivo; 
● E que, ainda que não tenha obrigação, a Solvay tem o direito de monitorar a atividade de 

ferramenta digital e adotar medidas razoáveis para proteger essa ferramenta e os seus visitantes 
contra uso não autorizado ou violações; 

● A Solvay pode, por razões técnicas ou outras, suspender ou encerrar o funcionamento da 
Ferramenta de Recrutamento da Solvay ou impedir o seu registro ou uso. 

 
Se você não concordar com as Regras da Ferramenta de Recrutamento da Solvay, não se registre e não 
use a Ferramenta de Recrutamento da Solvay. Ao se registrar ou usar a Ferramenta de Recrutamento da 
Solvay, você concorda com estas regras da Ferramenta de Recrutamento da Solvay. Essas Regras 
podem ser alteradas periodicamente. O seu uso continuado da Ferramenta de Recrutamento da Solvay 
depois que revisarmos estas Regras significa que você aceita essas alterações. Portanto, verifique a 
política periodicamente quanto a atualizações. 
 
Aviso de isenção de responsabilidade 
 
 
 

https://www.solvay.com/en/privacy-and-cookie-policy


Você reconhece que a Solvay isenta-se de declarações, garantias ou responsabilidade, expressas, 
implícitas, orais ou por escrito, sobre a Ferramenta de Recrutamento da Solvay, incluindo, sem limitação, 
quaisquer declarações ou garantias, precisão de conteúdo, perda de dados, indisponibilidade dos serviços, 
imprecisão de transmissão, ou outros compromissos de comerciabilidade ou adequação a um objetivo 
específico, ou de qualidade satisfatória, ou de que os serviços da Ferramenta de Recrutamento da Solvay 
são isentos de erros secundários ou bugs, ou que não sofrerão interrupções, mesmo se você tiver sido 
expressamente informado sobre a possibilidade desses danos. 
 
Você concorda que a Solvay não terá responsabilidade de qualquer tipo em associação com o seu uso da 
Ferramenta de Recrutamento da Solvay ou os resultados ou ausência deles, que você poderá obter com o 
uso, e qualquer recomendação ou orientação obtida com a Ferramenta de Recrutamento da Solvay. Sem 
limitação ao precedente, a Solvay disponibiliza seu serviço de Ferramenta de Recrutamento da Solvay em 
base “como está, onde está, incluindo todas as falhas”, e todos os riscos associados com o uso são única 
e exclusivamente seus.   
 
Sempre em conformidade com a isenção de responsabilidade acima, as informações na Ferramenta de 
Recrutamento da Solvay são apresentadas de boa fé e somente para fins de informações gerais, e é nossa 
intenção manter as informações na Ferramenta de Recrutamento da Solvay precisas, completas e 
atualizadas. Nesse sentido, poderemos atualizar as informações periodicamente, bem como fazer 
melhorias e /ou alterações na Ferramenta de Recrutamento da Solvay a qualquer momento sem aviso 
prévio. 
  
Informações fornecidas por você 
  
Ao usar a Ferramenta de Recrutamento da Solvay, você poderá nos fornecer determinadas informações 
pessoais necessárias para usar a Ferramenta de Recrutamento da Solvay, como nome, e-mail e telefone, 
assim como o seu CV que contém informações como endereço pessoal, hobbies, formação, qualificações 
e experiência de trabalho. Certifique-se de que todas as informações que enviar sejam corretas e 
verdadeiras. 
Os dados pessoais que você fornecer à Solvay serão usados e protegidos em conformidade com a Política 
de Privacidade da Ferramenta de Recrutamento da Solvay. 
  
Também usamos tecnologia Google Analytics, que nos fornece informações sobre os sistemas usados 
para conexão com a Ferramenta de Recrutamento da Solvay, como país de conexão, tipo de navegador, 
tipo de dispositivo, etc. Você deverá garantir que todas as informações enviadas sejam corretas e não 
enganadoras. 
 
Ao usar os recursos da Ferramenta de Recrutamento da Solvay para se candidatar a uma vaga, você é 

responsável exclusivo pela coleta, informação e atualização de todos os seus dados fornecidos com a 

Ferramenta de Recrutamento da Solvay, e por garantir (a) que seus dados não incluam nada que infrinja 

ou possa infringir ou usar de forma inadequada os direitos autorais, segredos comerciais, marcas 

registradas ou outros direitos de propriedade intelectual de qualquer terceiro, ou contenham algo que seja 

obsceno, difamatório, assediador, ofensivo ou malicioso, e (b) que você coletou e tratou todos os dados 

em conformidade com todas as leis, normas e regulamentos de proteção de dados aplicáveis (c) a 

precisão e confiabilidade dos dados para fins de usar os recursos da Ferramenta de Recrutamento da 

Solvay. 

Você retém a propriedade e os direitos de propriedade intelectual sobre os dados, e nos concede uma 

licença limitada, isenta de royalties, não exclusiva e intransferível para copiar, armazenar, configurar, 

executar, exibir e transmitir seus dados, exclusivamente conforme necessário para que nós possamos 

prestar os serviços oferecidos com o uso da Ferramenta de Recrutamento da Solvay, enquanto você usar 

o aplicativo.  

https://www.solvay.com/en/privacy-and-cookie-policy
https://www.solvay.com/en/privacy-and-cookie-policy


Não assumimos responsabilidade em associação com o uso da Ferramenta de Recrutamento da Solvay 
por qualquer tipo de desempenho ou para alcançar quaisquer resultados.  
 
Informações de outras pessoas 
  
Observe que, quando você acessa uma ferramenta digital ou website de terceiros (mesmo que através da 
Ferramenta de Recrutamento da Solvay), a Solvay não tem controle sobre o seu conteúdo e não o aprova 
necessariamente. 
Portanto, você deve adotar precauções relacionadas a essas ferramentas e websites de outros 
fornecedores, para proteção pessoal e de seus dispositivos contra vírus, worms, cavalos de Tróia e outros 
itens de natureza destrutiva. 
  
Direitos de Propriedade Intelectual 
  
A Ferramenta de Recrutamento da Solvay é uma ferramenta digital e o seu conteúdo, incluindo marcas 
comerciais, nomes e outros sinais distintivos, textos, logotipos, ícones, gráficos, esquemas, imagens e 
fotografias, bem como a “aparência e funcionamento” da ferramenta digital (“Elementos Digitais da 
Ferramenta”) estão protegidos por direitos de propriedade intelectual pertencentes ou devidamente 
licenciados para a Solvay. 
Você pode copiar documentos de página web ou conteúdos desta ferramenta digital, mas apenas para seu 
uso privado e/ou fins não comerciais. 
 
Lei de Regência e jurisdição competente  
 
Todas as questões relacionadas à Ferramenta de Recrutamento da Solvay e a estas Regras da Ferramenta 
de Recrutamento da Solvay, e qualquer litígio ou reclamação resultante ou relacionado (em cada caso, 
incluindo litígios ou reclamações não contratuais) serão regidos em todos os aspectos pelas leis da Bélgica, 
excluindo a Convenção da ONU sobre Contratos para Vendas Internacionais de Mercadorias. 
 
Se houver qualquer controvérsia sobre a interpretação ou o desempenho destas Regras da Ferramenta de 

Recrutamento da Solvay, primeiro tentaremos estabelecer um acordo amigavelmente. Se não houver êxito, 

concordamos irrevogavelmente que os tribunais de Bruxelas (Bélgica) terão jurisdição exclusiva para 

solucionar quaisquer controvérsias ou reclamações resultantes ou associadas com essas Regras, ou seu 

tema ou formação (incluindo controvérsias ou reclamações não contratuais). Todos os processos e 

questionamentos serão realizados em inglês. 

QUALQUER CAUSA DE PEDIR OU RECLAMAÇÃO QUE VOCÊ POSSA TER RESULTANTE OU 
RELACIONADA COM ESTAS REGRAS DA FERRAMENTA DE RECRUTAMENTO DA SOLVAY OU O 
WEBSITE DEVE SER INICIADA NO PRAZO DE UM (1) ANO APÓS A CAUSA DE PEDIR TER SE 
TORNADO CONHECIDA; CASO CONTRÁRIO, ESSA CAUSA DE PEDIR OU RECLAMAÇÃO SERÁ 
PERMANENTEMENTE ANULADA. 
 
 

*    *     * 
 

Caso tenha alguma dúvida sobre o uso desta ferramenta digital e/ou os termos das presentes Regras da 
Ferramenta de Recrutamento da Solvay, entre em contato com o Suporte de RH. 
 
 
Ao clicar em “CONCORDO”, você aceita os termos e condições destas Regras da Ferramenta de 

Recrutamento da Solvay. 

 
 

https://www.solvay.com/en/request-hr-support

