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AVISO DE PRIVACIDADE

Recrutamento e Seleção
A Neoway (Neoway Tecnologia Integrada, Assessoria e Negócios S/A – CNPJ nº 05.337.875.0001-05) é

responsável pelas suas atividades de recrutamento e seleção de colaboradores para o preenchimento de
posições de trabalho na empresa. Este Aviso de Privacidade explica brevemente como os dados pessoais de
candidatos são utilizados no contexto da participação nos processos de recrutamento e seleção da Neoway.

1. QUAIS DADOS DE CANDIDATOS PODEM SER COLETADOS E UTILIZADOS PELA NEOWAY?

Os dados que utilizamos em nossos processos de recrutamento e seleção dependem da forma com que os
candidatos e candidatas interagem conosco. Isso significa que a lista de dados abaixo pode ser apenas
parcialmente aplicável à maioria das pessoas, conforme o caso. Em geral, podemos coletar os seguintes dados
das pessoas que se candidatam a alguma vaga na Neoway:

● Nome completo
● Data de nascimento;
● Endereço de e-mail
● Endereço residencial
● Número de telefone
● Dados do perfil da pessoa no LinkedIn
● Domínio de idiomas
● Habilidades específicas para o exercício do cargo almejado
● Áreas de interesse;
● Experiência profissional;
● Pretensão salarial
● Gênero
● PCD
● Demais informações constantes do curriculum vitae (conforme fornecido)
● Teste de Fit Cultural; *
● Teste de Comportamental; *

*Os referidos testes são desenvolvidos com tecnologia exclusiva de titularidade da Kenoby, para mais
informações sobre estes, o candidato deverá entrar em contato por meio do endereço eletrônico
privacidade@kenoby.com
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2. PARA QUAIS FINALIDADES E POR QUANTO TEMPO TRATAREMOS OS DADOS DE CANDIDATOS?

Os dados mencionados acima serão utilizados exclusivamente para a escolha e a avaliação de candidatos no
contexto dos processos seletivos abertos pela Neoway, servindo de subsídio para as tomadas de decisão sobre
o progresso de cada candidato no processo seletivo e, ao final, sobre a contratação do candidato para uma
vaga específica ou para serem convidados a participar de processos seletivos de vagas futuras.

A Neoway excluirá automaticamente os dados (pessoais ou não) e informações fornecidas pelos candidatos
em até 12 (doze) meses após a candidatura ou em até 15 (quinze) dias úteis a partir do recebimento de
solicitação formal do candidato ou representante legal nos meios especificados pela Neoway, em sua Política
de Tratamento de Dados da Neoway, disponível aqui .

Exceto para o caso de candidaturas ao cargo de Jovem Aprendiz menores de idade, os dados serão mantidos
pelo prazo de 60 (sessenta) dias ou em até 15 (quinze) dias úteis a partir do recebimento de solicitação formal,
nos meios especificados pela Neoway, em sua Política de Tratamento de Dados da Neoway, disponível aqui. Em
relação aos candidatos aprovados e contratados, as exceções serão tratadas de acordo com as Políticas
Internas da Neoway, de acordo com os prazos estabelecidos em obrigações legais.

3. QUANDO PODEMOS COMPARTILHAR OS DADOS DOS CANDIDATOS COM TERCEIROS?

A Neoway pode realizar o uso compartilhado dos dados pessoais de candidatos com fornecedores e parceiros
contratados para dar suporte às atividades da empresa, como fornecedores de sistemas, estruturas de
processamento de dados e outros prestadores de serviço submetidos a obrigações de confidencialidade e
proteção de dados. Para a gestão da página de carreiras da Neoway, utilizamos os serviços da Kenoby.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS E CONTATO

Se você ainda tem alguma dúvida sobre como a Neoway utiliza e protege os seus dados, quais são os seus
direitos e como você pode exercê-los, por favor acesse a nossa Política de Tratamento de Dados ou fale
conosco pelo e-mail privacidade@neoway.com.br.
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