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Regras de Uso do 

ATLANTIS ONLINE 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIA INTERNET E OUTRAS AVENÇAS 

 

1. DAS PARTES 

A Contratada ATLANTIS ADM COBRANÇA E ASSESSORIA LTDA., inscrita no CNPJ 

05.912.828/0001-30, localizada na Rua Flor do Ipê, 2484 setor 04 em Ariquemes, 

Rondônia, doravante chamada pelo nome de fantasia "ATLANTIS ONLINE" 

O(a) Contratante, doravante chamado(a) de usuário, portador(a) dos documentos 

informados e devidamente cadastrados em nosso banco de dados - 

http://www.atlantisonline.com.br/enviecurriculo.asp e identificados pelo seu nome de 

identificação, login e senha, que deseja por livre vontade, se utilizar do sistema 

ATLANTIS ONLINE na busca, processo seletivo e indicação de ofertas de vagas local ou 

outras localidades anunciadas pelas oportunidade real de emprego (vagas de 

emprego), doravante chamado de USUÁRIOS/CANDIDATO(S) . 

Contratam e acordam entre si o seguinte: 

 

Cláusula 2. DO OBJETO 

2.1. A ATLANTIS ONLINE disponibilizará exclusivamente no site 

www.atlantisonline.com.br ofertas de vagas e cursos exclusivamente a 

USUÁRIOS/CANDIDATOS que buscam através do sistema, as ofertas de vagas, processo 

http://www.atlantisonline.com.br/enviecurriculo.asp
http://www.atlantisonline.com.br/
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seletivo e indicação de vagas ofertadas por empresas que disponibilizam 

oportunidades de empregos mediante perfil exigido conforme cláusulas a seguir: 

(a) inclusão e alteração de oportunidades de emprego (vagas de emprego); 

(b) Acesso as informações de vagas; 

(c) Informação de vagas, perfil exigido e indicação para entrevistas presencial, envio de 

curriculum vitae via e-mail do ofertante das vagas ou outros meios (whats, Skype, 

telegrama, Jobs), ou quaisquer outras formas disponíveis; 

2.2. Para tanto, o sistema do site requisitará ao USUÁRIO/CANDIDATO o login e senha 

para acesso à área exclusiva, denominada "LOGIN/CONTA/CANDIDATO". 

2.3. Ressalta-se que o acesso à Internet é de responsabilidade única e exclusiva do 

USUÁRIO/CANDIDATO. 

2.4. As vagas disponibilizada através do link 
http://www.atlantisonline.com.br/ListaVagas.asp poderão ser preenchidas sem aviso prévio 

pela(s) empresa(s) contratante(s), podendo ainda ser republicadas e disponibilizada sem um 

prazo determinada a pedido da empresa contratante devido a(s) mesma(s) não terem sido 

preenchidas ou não informada para que as indicação sejam encerradas. 

2.5 A ATLANTIS ONLINE não interfere na política de contratações das empresas empregadora e 

não obriga o CANDIDATO a aceitar vagas que não possa ser de interesse. 

2.6 ATLANTIS ONLINE não se responsabiliza ou interfere na política contratual, valores, 

serviços, acordo empregatícios celebrados ou a ser celebrados entre o contratante e o 

contratado. 

 

DO INVESTIMENTO 

 

1. A ATLANTIS ONLINE disponibilizará o cadastro no sistema, oferta(s) e indicação(ões) 

das oportunidades de empregos mediante uma taxa administrativa que é esclarecida 

por atendentes ao(s) USUÁRIOS/CANDIDATO(s) que deseja(am) contratar os serviços 

de agenciamento da ATLANTIS ONLINE. 

2. O prazo de ativação pós pagamento da taxa (tabelado) direto no caixa da agência é de 

90 dias (3 meses) para que o USUÁRIO/CANDIDATO tenha condições de visualizar 

vagas, analisar o perfil exigido das empresas contratantes, participar do processo 

seletivo e concordar com as normas contratuais. 

3. O USUÁRIO/CANDIDATO ao aceitar os termos de contratação dos serviços, concorda e 

aceita que a CONTRATADA não é responsável pela falta de vaga dentro do perfil 

profissional, desistência, a não inclusão no mercado de trabalho no período contratual, 

a ausência de oportunidades, falta de experiência, demissão e outros fatores que 

http://www.atlantisonline.com.br/ListaVagas.asp
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comprometam a sua contratação, e sendo assim, não obrigará, reclamará, exigirá ou 

indicará terceiros para que seja(m) feita(s) a devolução do valor investido (taxa de 

cadastro).  

3.1 Concorda ainda que diante da desistência, não poderá transferir o cadastro para 

terceiros. 

 

Cláusula 3. DEVERES E DIREITOS DA CONTRATADA 

 

3.1. A ATLANTIS ONLINE permitirá acesso 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) 

dias por semana à área do USUÁRIO/CANDIDATO para atualização do seu currículo e 

pesquisa de vagas disponíveis para o processo seletivo e indicação para pessoas físicas 

ou jurídicas.  

3.2 – Por questão de segurança do USUÁRIO/CANDIDATO, apenas o administrador do 

site www.atlantisonline.com.br poderá a pedido do USUÁRIO/CANDIDATO, realizar 

alterações no cadastro pessoal. 

3.2. A ATLANTIS ONLINE se exime de qualquer responsabilidade quanto à 

indisponibilidade gerada por problemas do responsável pela conexão do site à rede da 

Internet. 

3.3. A ATLANTIS ONLINE se reserva o direito de: 

(a) efetuar eventuais manutenções em seus sistemas, visando melhoria na qualidade 

do serviço prestado. 

(b) alterar na cláusula 2 do presente contrato, para melhoria dos serviços contratados, 

dispensando prévio aviso. 

3.5. A ATLANTIS ONLINE se exime de qualquer responsabilidade referente aos dados e 

exigências das vagas anunciadas, isentado a mesma pela política contratual, valores, 

serviços e rotinas trabalhistas que acordarem entre si. 

3.5.1. A ATLANTIS ONLINE através do seu administrador, fará alterações nos dados 

pessoais do USUÁRIO/CANDIDATO, garantindo que não haja tentativas de inserir 

informações falsas, uso indevido de dados de parentes ou de terceiros. 

3.6. A ATLANTIS ONLINE se reserva o direito de excluir ou alterar qualquer informação 

que: 

A.  Que tenha conotação preconceituosa, socialmente excludente ou que de 

alguma forma contrarie a constituição, no seu artigo 5º (Capítulo I) e as leis; 

http://www.atlantisonline.com.br/
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B. O descritivo da vaga e o perfil profissional solicitado não seja condizente com o 

ramo de atuação da empresa, ou para atuar fora dela (exceto Agências de 

Emprego e similares); 

C. Por divergir do perfil dos usuários do site, divulgação de vagas para trabalhos 

domésticos ou que se refiram a serviços particulares /residenciais, tais como 

empregada doméstica, motorista particular, jardineiros para residências, etc. 

 

3.6.1 A EMPRESA ANUNCIANTE concorda, que a ATLANTISONLINE poderá, a qualquer 

tempo, mediante reclamação fundamentada ou por simples constatação/auditoria 

e/ou investigação, retirar as vagas que firam os preceitos anteriores citados de 

empresas ou indivíduos que comprovadamente utilizem o site para abordar clientes e 

oferecer consultoria, pirâmides ou quaisquer serviços pagos que sejam de algum modo 

constrangedores, ilegais ou imorais. 

3.7. A ATLANTIS ONLINE se reserva o direito de excluir qualquer vaga mediante 

reclamação fundamentada ou por simples investigação de que o usuário adotou um 

procedimento indevido de tentar acessar ou acessar páginas ou dados não 

especificamente destinados a ele ou que não estejam claramente colocados à 

disposição do público, ou que sejam de uso reservado ou protegido por senha de 

outrem ou tenham qualquer tipo de limitação de acesso ou que estejam em diretórios 

internos do site. Qualquer direito não expressamente concedido é reservado. 

 

Cláusula 4. DIREITO E DEVERES DA CONTRATANTE 

4.1 O USUÁRIO/CANDIDATO reconhece que todo o conteúdo existente no site 

www.atlantisonline.com.br (dados cadastrais, informações, currículos, mensagens, 

endereços, fones, e-mails, enfim, tudo que fora anteriormente ou posteriormente é de 

propriedade legítima da Contratada ATLANTIS ADM COBRANÇA E ASSESSORIA ME., 

inscrita no CNPJ 05.912.828/0001-30, localizada na Rua Flor do Ipê, 2484 setor 04 em 

Ariquemes, Rondônia, doravante chamada pelo nome fantasia "ATLANTIS". 

4.2 O USUÁRIO/CANDIDATO deverá manter em absoluto sigilo informações a parentes 

independente do grau de aproximação, bem com a terceiros sobre locais das vagas, 

bem como o nome da empresa, contato, e-mail, tipo do serviço, perfil e exigências 

e/ou outros meios disponibilizadas e/ou informada pela CONTRATADA. 

4.3 O USUÁRIO/CANDIDATO não pode em qualquer hipótese copiar, colar, 

compartilhar ou divulgar vagas, nomes de empresas e perfil exigido informado pelo 

site www.atlantisonline.com.br de propriedade da CONTRATADA ou informada pela 

http://www.atlantisonline.com.br/
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mesma no(s) balcão(ões) de atendimento em quaisquer das suas agências que possam 

existir. 

4.4 O USUÁRIO/CANDIDATO autoriza a CONTRATADA a divulgar nomes, imagens, 

vídeos e depoimentos quando tiver êxito na contratação como forma de marketing 

comercial. 

4.3. Toda atividade ilegal, suspeita ou mal intencionada, o USUÁRIO/CANDIDATO 

sofrerá toda a penalidade imposta do Código Civil ou Criminal. 

 

Cláusula 5. CONDIÇÕES 

 

5.1. As cláusulas apresentadas no presente contrato estarão aceitas a partir do 

momento em que o usuário der sua concordância, clicando o “ENVIAR" no final do 

cadastro no site. 

5.2. Em havendo quaisquer impedimentos ao adimplemento do presente contrato de 

serviços por motivo de responsabilidade do USUÁRIO/CANDIDATO, a ATLANTIS 

ONLINE e reserva-se ao direito de suspender os serviços previstos neste contrato e 

obriga-se a avisar ao usuário para que o mesmo proceda a regularização da pendência 

em até 1 dia útil. 

 

Cláusula 6ª – Foro As partes elegem o foro da Comarca de Ariquemes, Rondônia; para 

dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente instrumento. 


