Política de Privacidade Talento 2022
O Mercado de Trabalho em Engenharia (MTE), equipe gestora da Talento, possui um
compromisso com a privacidade do participante. Buscamos sempre adotar uma postura
de transparência, quanto aos dados coletados, nos seguintes aspectos:

forma de

armazenamento, pessoas com quem são compartilhados, por quanto tempo são
compartilhados, mecanismos de proteção e direitos do participante sobre eles. Este texto
visa esclarecer todos esses tópicos ao inscrito, que se enquadrará como pessoa física.
Ao inscrever-se na Talento, o participante deverá estar de acordo com a Política de
Privacidade aqui abordada, indicando estar ciente da forma de obtenção e tratamento dos
dados coletados no processo de inscrição e consentir com o uso do site pelo MTE e pelas
empresas participantes da feira.

Quais informações são coletadas
Serão coletados todos os dados presentes na inscrição, como nome, telefone, documento
de identificação, cidade, estado, e-mail, curso, ano de formação, entre outros, além de
dados sensíveis, como etnia, sexo, possível pertencimento à comunidade LGBTQIA+ e
enquadramento como PCD. Informações de participação dos eventos também serão
utilizadas para compor o banco de dados.

Como as informações são coletadas
As informações que comporão o banco serão obtidas do participante a partir da inscrição
e dos dados gerados pelos softwares utilizados na feira, como o próprio site no
procedimento de “bipe” de participação e no relatório de participação gerado pelo
Microsoft Teams®.

Como as informações são compartilhadas e usadas
Todos as informações pessoais que coletaremos, mediante o aceite deste termo de
condição, serão usadas para compor um banco de dados que integrará o mailing da

Talento e do MTE, além de ser compartilhado com as empresas partícipes, destinando-se
à adição do participante no banco de talentos e à divulgação de processos seletivos.
O MTE também fará o uso dos dados dos participantes para gerar estatísticas e gráficos,
que serão enviados a empresas parceiras, participantes ou não da feira. Contudo, a origem
das informações será omitida, visando à sua proteção.
Poderão também ser utilizados os dados do participante para entrar em contato, com o
objetivo de solucionar eventuais problemas relacionados à inscrição e à participação.
O MTE não venderá dados para nenhuma empresa de marketing e não os usará para
nenhum outro fim que não esteja explicitado nesta seção.

Com quem as informações são compartilhadas
As informações obtidas pelos métodos listados anteriormente são compartilhadas com as
empresas patrocinadoras e com as empresas de consultoria de RH responsáveis por
organizar seus respectivos processos seletivos.

Sobre a transferência de dados em nível internacional
É possível que as empresas participantes ou as consultorias de RH sejam multinacionais
ou possuam funcionários fora do Brasil, de modo que os dados podem ser transferidos
para outros países com diferentes regulações de tratamentos de dados.

Tempo de compartilhamento dos dados
O MTE limitará o acesso aos dados dos participantes para as empresas, passado 1 (um)
ano do início da feira. Eles permanecerão nos bancos de dados do MTE para futuras
análises e estatísticas até que o participante solicite sua retirada.

Como os dados são protegidos

Inicialmente, eles são armazenados em um banco de dados do tipo mySQL. Apesar de
sua estrutura não ser criptografada, o acesso possui criptografia na senha, de modo que
um invasor encontraria grandes dificuldades para acessá-lo.
Após o término das inscrições, todos os dados coletados são convertidos em uma planilha
de Excel® e são movidos para uma pasta criptografada no Google Drive do MTE, que
poderá ser compartilhada pelo período estipulado nesta declaração de privacidade com as
empresas participantes da feira, bem como sofrer o tratamento estatístico aqui previsto.

Para menores de 18 anos
Como a finalidade do banco é promover a integração entre o estudante e o mercado de
trabalho universitário, os dados de menores serão imediatamente descartados após o uso,
salvo consentimento expresso dos responsáveis com a sua manutenção no banco de
dados, a ser enviado por e-mail. Destacamos que a única finalidade da coleta é permitir a
participação momentânea nas atividades promovidas pela Talento.

Sobre os direitos relativos aos dados do participante
Enquanto vigorar o período de inscrição, o participante da feira, mediante login e senha
gerados no cadastro, terá direito a:
●

Acessar os dados pessoais coletados;

●

Corrigi-los, caso haja algum erro;

●

Excluí-los, o que implica cancelamento da inscrição na feira.

O processo de exclusão deverá ser realizado por meio de contato com o responsável, José
Dionisio, pelo e-mail jose.dionisio@mte.org.br. Os dados ainda poderão permanecer
conosco enquanto a feira estiver ocorrendo, para evitar fraudes e problemas na estrutura
do cadastro.

Nota de Possíveis atualizações
A política de privacidade poderá passar por alterações. Assim, são recomendadas visitas
frequentes para assegurar que o participante esteja de acordo com os pontos abordados

neste documento. Caso ocorram alterações significativas e que necessitem de autorização
prévia, o MTE entrará em contato via e-mail.

