
Termos e Condições Headprize 

Usuário Indicador: 

Antes de começar a indicar, dê uma lida nos nossos termos e condições. Garantimos 

que é bem rapidinho e vale a pena 

 

 

1. Declaro estar ciente de que meus dados de currículo e LinkedIn, assim como os de 

todas as pessoas por mim indicadas são públicos 

1.1. A Headprize HR Hub divulga somente dados de LinkedIn que já estão abertos 

ao público. 

2. Declaro que todos os contatos telefônicos e de e-mail de pessoas a serem 

indicadas para as vagas foram passados mediante autorização prévia das mesmas 

2.1. A Headprize não compartilha dados telefônicos e/ou e-mail de candidatos a 

pessoas não envolvidas com atividades relativas à seleção e recrutamento no 

portal, isto é, quaisquer atividades de prospecção e seleção de candidatos para 

vagas de emprego.  

3. Declaro que os dados bancários fornecidos ao portal para pagamento são de fato 

referentes a contas pertencentes a mim. 

3.1. Caso meus dados bancários estejam incorretos no momento do fechamento 

da vaga, definição do vencedor e pagamento do prêmio pela empresa, abdico 

voluntariamente do recebimento dos valores por mim ganhos na vaga em 

questão. 

3.2. Os pagamentos abdicados devido aos motivos mencionados em 3.1. serão 

realocados na forma de doação a entidades sociais escolhidas pela Headprize HR 

Hub.  

4. Declaro estar ciente de que o valor a ser recebido por mim ao ser a primeira a indicar uma 

pessoa que ganhou a vaga sofrerá os seguintes abatimentos antes de ser repassado a mim: 

4.1. 10% do valor inicialmente anunciado será abatido como taxa de serviço do portal 

Headprize 

4.2. Taxas bancárias de faturamento e transferência dos valores anunciados, cobrados pelas 

instituições financeiras envolvidas para a realização das operações, quando existirem, serão 

abatidas no valor final recebido 

4.3. Impostos sobre este tipo de transação financeira cuja responsabilidade de pagamento for 

da Headprize HR Hub, quando e se existirem, serão abatidos no valor final recebido. 

4.4. Caso a pessoa que ganhou a vaga for indicada a ela por mais de um usuário indicador, o 

prêmio será pago somente à primeira pessoa a indicar a vencedora da vaga em questão. 

4.4.1. O fato de não ser elegível ao recebimento do prêmio não exclui a possibilidade de 

usuários indicadores indicarem pessoas que já foram indicadas por outros, podendo tal 

indicação inclusive ajudar a pessoa indicada a ganhar a vaga. 

5. Declaro estar ciente de que todos os dados bancários armazenados no portal somente serão 

utilizados para fins de transações bancárias autorizadas por mim ou que me beneficiem. A 



Headprize não revela dados bancários para outras empresas que não o provedor de 

pagamentos. 

6. Declaro estar ciente de que é responsabilidade da empresa anunciadora da vaga repassar à 

Headprize o valor a ser pago a mim e que não receberei nenhum valor enquanto este não for 

repassado ao portal, assumindo o risco de receber com atraso ou de não receber caso a 

empresa não pague. 

6.1. Caso opte pelo recebimento dos valores da empresa anunciadora da vaga por vias 

judiciais, farei-o por conta própria e, de antemão, isento a Headprize de dolo ou culpa em 

qualquer ação judicial que decida mover contra o anunciante. 

7. Declaro que meus dados de pagamento estarão sempre atualizados caso venha a contratar 

serviços extras fornecidos pela Headprize, se um dia houver este serviço. 

7.1. A Headprize não cobrará de usuários indicadores nenhum valor sobre serviços que um dia 

foram gratuitos.  

8. Todas as partes envolvidas elegem a Comarca do Município de Santa Rita do Passa Quatro – 

SP, com expressa renúncia a outros, para dirimir questões oriundas a interpretação dos 

presentes termos e como palco de qualquer disputa judicial envolvendo a Headprize, 

obrigatoriamente não pulando as fases de reconciliação. 

9. Declaro que todas as pessoas indicadas por mim são tecnicamente compatíveis para as 

vagas referentes e competentes para ocuparem seus cargos.  

 

10. Declaro estar ciente do comprometimento da Headprize de não utilizar as informações 

cadastrais fornecidas por você para a realização de atividades ilícitas, mas somente para 

aquelas expressamente permitidas pela legislação vigente e/ou por estes Termos de Uso 

  

11. Ao clicar na referida caixa abaixo, declaro estar ciente dos termos e condições aqui 

expressos.  

 

Usuário empresa: 

 

Antes de começar a indicar, dê uma lida nos nossos termos e condições. Garantimos 

que é bem rapidinho e vale a pena 

 

1. Declaro que não compartilharei dados de nenhum candidato ou pessoa indicadora 

com pessoas não envolvidas no processo de seleção da vaga em questão 

2. Declaro que utilizarei os dados de candidatos e pessoas indicadoras unicamente para 

fins de seleção da vaga em questão, assumindo em parte única as consequências legais 

e éticas do mau uso de dados conforme dita a legislação nacional. 

2.1. Não utilizarei dados de contato obtidos no portal para fins comerciais de todo tipo. 

3. Declaro estar ativamente no quadro de colaboradores da empresa cujas vagas eu 

anuncio 



4. Declaro que a empresa que represento concorda com a forma de pagamento indicada 

por mim no portal 

5. Declaro sempre manter atualizados dados de CNPJ e faturamento da empresa por 

mim representada e poder cumprir com os procedimentos de cobrança e pagamento 

dos prêmios ofertados pela empresa aos usuários indicadores 

6. Declaro que todas as vagas lançadas no sistema e que forem preenchidas por 

indicações oriundas da Headprize serão devidamente sinalizadas no portal para que o 

pagamento do prêmio ao usuário indicador seja ativado 

6.1. Declaro estar ciente de que, caso haja vaga preenchida por indicação oriunda da 

Headprize, mas a empresa não sinalizar o vencedor e/ou excluir a publicação, o 

usuário indicador da pessoa contratada poderá entrar com recurso na Headprize 

exigindo o pagamento do prêmio 

6.1.1. Atesto que a Headprize possui competência para julgar o recurso e, caso a 

Headprize decida a favor do usuário indicador, declaro estar ciente de que 

o valor do prêmio descrito na vaga será pago pela empresa que aqui 

represento, seguindo os procedimentos normais de pagamento do portal 

7. Declaro que meus dados de pagamento estarão sempre atualizados caso venha a 

contratar serviços extras fornecidos pela Headprize. 

8. Declaro que todo o conteúdo relativo às vagas publicadas estão de acordo com a 

legislação vigente do local de trabalho, sendo da empresa a responsabilidade jurídica 

por qualquer prejuízo que as pessoas contratadas ou a Headprize porventura sofram 

devido a publicações desta natureza.  

9. Todas as partes envolvidas elegem a Comarca do Município de São Paulo – SP, com 

expressa renúncia a outros, para dirimir questões oriundas a interpretação dos 

presentes termos e como palco de qualquer disputa judicial envolvendo a Headprize, 

obrigatoriamente não pulando as fases de reconciliação. 

10. Declaro estar ciente do comprometimento da Headprize de não utilizar as informações 

cadastrais fornecidas por você para a realização de atividades ilícitas, mas somente 

para aquelas expressamente permitidas pela legislação vigente e/ou por estes Termos 

de Uso 

 

11. Ao clicar na referida caixa abaixo, declaro estar ciente dos termos e condições aqui 

expressos. 


