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TERMO DE CONSENTIMENTO PARA TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS EM 

PROCESSO SELETIVO 

Com a vigência da Lei nº 13.709/18 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), 

a Avigro está comprometida em proteger os dados pessoais dos titulares em todos os 

seus processos. Por isso este documento visa registrar a manifestação livre, informada 

e inequívoca pela qual o candidato, ora Titular dos Dados Pessoais, concorda com o 

tratamento de seus dados pessoais para a finalidade única e exclusiva de realizar as 

ações relacionadas ao recebimento de currículo, sua avaliação, seleção, e para eventual 

recrutamento para participação em processos de admissão para compor o quadro de 

empregados da Avigro. 

Segurança dos Dados 

A Avigro responsabiliza-se pela manutenção de medidas de segurança, técnicas e 

administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de 

situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer 

forma de tratamento inadequado ou ilícito. 

Compartilhamento de Dados 

A Avigro fica autorizada a compartilhar os dados pessoais do Titular com seus 

operadores, para as finalidades listadas neste termo, observados os princípios e as 

garantias estabelecidas pela Lei Geral de Proteção de Dados nº 13.709/18, não podendo 

assim utilizar, compartilhar, comercializar, ou atribuir qualquer outra finalidade aos dados 

pessoais coletados, que seja diferente da finalidade aqui especificada, sob pena de arcar 

com eventuais danos e sanções previstas em lei.  

Vigência do Tratamento dos Dados 

Os dados tratados para a finalidade aqui estabelecida, ficarão armazenados no banco 

de dados da Avigro, pelo prazo máximo de 2 anos (dois anos) da assinatura deste Termo 

de Consentimento. 
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Caso o candidato não seja contratado, ou este opte pela revogação deste 

consentimento, a Avigro interromperá o tratamento dos dados dentro do prazo legal, 

além de realizar a total eliminação dos dados de seu banco de dados, observando-se as 

hipóteses em que por obrigações legais e regulatórias, e/ou ainda nas hipóteses 

previstas no Art. 7º da Lei nº 13.709/18, a Avigro deverá manter os dados pessoais 

necessários para a realização de todas as ações relacionadas ao tratamento após o seu 

término.  

Direito de Revogação do Consentimento 

Este consentimento poderá ser revogado pelo Titular, a qualquer momento, mediante 

solicitação via e-mail dpo@avigro.com.br ou através de uma solicitação em nosso 

endereço eletrônico http://avigro.com.br na aba “Contato” e clicando na opção “ Falar 

com o DPO”. 

Conceição da Feira - Bahia, maio 2021 
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