TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DE USO API´S PUBLICAS – CATHO (Termo API CATHO)
Estes Termos destinam-se a Desenvolvedores e Integradores de soluções e softwares, que pretendem desenvolver uma
aplicação em nossa plataforma, ou integrar aplicações e softwares já existentes para que seus Usuários tenham uma
melhor experiência ao utilizar as soluções CATHO. Além destes termos, você encontrará no Portal de
Desenvolvedores CATHO demais documentações com linguagens técnicas que devem ser rigorosamente observadas.
Você (“INTEGRADOR”) que pretende acessar nossa plataforma e nossos ambientes de integração, para então
disponibilizar a seus clientes e usuários de Softwares desenvolvidos por você a possibilidade de utilizar as
funcionalidades CATHO de forma integrada deverá, necessariamente, obedecer às seguintes regras:
Como INTEGRADOR você declara que está desenvolvendo dentro da plataforma CATHO em nome de uma pessoa
jurídica que represente, ou qualquer outra entidade, com a qual obteve a devida autorização legal para representar. Em
caso de ausência de autorização legal hábil você entende que responderá civil e criminalmente pelos atos praticados.
Você reconhece que os Usuários e/ou Clientes de seu Software ou aplicação deverão possuir, de forma autônoma,
cadastro para acesso ás Soluções CATHO, sendo responsabilidade daqueles proceder ao aceite dos Termos e ou
Contratos de Assinaturas aplicáveis para tanto.
Na hipótese de você INTEGRADOR recomendar a seus Clientes e Usuários a utilização das soluções CATHO via API,
estes deverão providenciar, autonomamente, o Aceite aos documentos necessários.
A CATHO não se responsabilizará por qualquer defeito ou perda de qualidade de experiência do Usuário dos softwares
do INTEGRADOR, recomendando, sempre que possível, que o Usuário final faça uso das ferramentas CATHO através de
acesso via site, pela área do recrutador.
O INTEGRADOR precisará cadastrar-se no Portal de Desenvolvedores CATHO e concordar com estes Termos de Uso
previamente à solicitação de um “access token” que só então lhe dará acesso à plataforma de API da CATHO para que
desenvolva e integre as aplicações dedicadas a cada USUÁRIO FINAL.
O INTEGRADOR somente terá liberado em seu favor o “access token” após validar a integração no ambiente de
homologação.
O INTEGRADOR deverá tomar todas as medidas de segurança necessárias à manutenção de sigilo de sua senha ao
Portal de Desenvolvedores CATHO, bem como ao uso das chaves de autenticação de seu cliente USUÁRIO FINAL CATHO
ao logar-se em nosso site, via API efetivamente integrada.
Você INTEGRADOR não poderá alterar endereços de máquinas, ou o IP (Internet Protocolo) de rede, utilizar quaisquer
técnicas que não permitam a identificação da origem do acesso do USUÁRIO FINAL à API, na tentativa de
responsabilizar terceiros ou ocultar sua identidade ou autoria.
Você INTEGRADOR declara que está ciente de que os termos da Política de Privacidade da CATHO acessível na home
page www.catho.com.br integram o presente Termo, estando, portanto, obrigado a cumprir as regras ali descritas de
forma cumulativa.
1. DEFINIÇÕES
1.1.

Access Token: chave de acesso fornecida pela CATHO para que o INTEGRADOR acesse a plataforma e consiga
desenvolver e integrar seu software com as funcionalidades do site CATHO. O Access Token é gerado pela
CATHO e disponibilizado ao INTEGRADOR, sendo certo que cada Access Token ficará necessariamente
vinculado ao cadastro da empresa USUÁRIO FINAL. O INTEGRADOR precisará de um novo Access Token para
cada empresa que pretender integrar via API.
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1.2.

Integrador: desenvolvedor autônomo a serviço de uma empresa USUÁRIA FINAL, ou desenvolvedor colaborador
em uma empresa que fornece softwares ou aplicações voltadas para o mercado de carreira e empregabilidade,
e que pretende desenvolver na plataforma da CATHO.

1.3.

Usuário Final: empresa que possui cadastro junto ao site da CATHO para publicação de vagas, e ou utilização
de outros produtos ou serviços comercializados pela CATHO, bem como tem interesse em utilizar tais
soluções de forma integrada com um software ou aplicação fornecida pelo INTEGRADOR.

2. OBJETO
2.1.

Esse TERMO DE USO visa regular a disponibilização de forma gratuita pela CATHO do acesso à plataforma “API

PUBLICA” e suas ferramentas, uma aplicação que permite ao INTEGRADOR desenvolver e integrar os sistemas providos
por este com o site da CATHO, proporcionando as funcionalidades de agilidade, integração e controle dos processos
seletivos na divulgação de vagas e recebimento de currículos, e ainda a importação, exportação, alteração e
desativação de vagas.
3. GRATUIDADE
3.1.

A consecução do objeto do presente instrumento será realizada gratuitamente, sem qualquer contraprestação

financeira entre as Partes, pagamentos, reembolsos ou repasses financeiros, a qualquer título.
3.2.

A CATHO reserva para si a possibilidade de instituir e efetuar cobrança de qualquer quantia, tarifa ou

remuneração que venha a ser devida pelo INTEGRADOR, ou pelo USUÁRIO FINAL em virtude da utilização da API
PÚBLICA, ou de qualquer funcionalidade adicional ou futura, a qual poderá ser fixada ou alterada a qualquer momento
pela CATHO, sendo exigível somente após dado conhecimento de sua existência às Partes envolvidas.
4. VIGÊNCIA
4.1.

Este Instrumento será considerado celebrado e suas cláusulas aceitas a partir do momento em que o

INTEGRADOR manifestar sua concordância, eletronicamente, clicando no botão "Declaro que li e concordo com todo o ”
TERMO E CONDIÇÕES GERAIS DE USO API´S PUBLICAS – CATHO ", localizado no final da página de cadastro (cujos
dados foram imputados pelo USUÁRIO no site), ou, ainda, por qualquer outro meio hábil de contratação.
4.2.

Este Instrumento vigerá por prazo indeterminado, permanecendo o cadastro do INTEGRADOR válido enquanto

mantiver seu login e senha ativos no SITE.
4.3.

Nas hipóteses de suspeitas de fraude, adulteração, mau uso ou qualquer outro ato semelhante da ferramenta

“API PUBLICA” pelo INTEGRADOR ou por terceiros, a CATHO poderá suspender o acesso a ferramenta até que sejam
verificados os eventuais problemas e defeitos no link, podendo, a seu exclusivo critério, terminar o presente
instrumento, imediatamente, sem prévio aviso.
4.4.

A CATHO está constantemente alterando e melhorando as suas Soluções e Serviços, desta forma, poderá a seu

exclusivo critério, e a qualquer tempo, incluir ou remover funcionalidades ou recursos, e poderá ainda, suspender ou
encerrar o presente Termo API, com a consequente rescisão do presente instrumento.
5. OBRIGAÇÕES DA CATHO
5.1.

A CATHO manterá um nível de disponibilidade anual de recursos computacionais virtuais e ou físicos para

criação e utilização do ambiente de integração de API, mínimo de 98% (noventa e oito por cento).
5.1.1. O INTEGRADOR fica ciente de que poderão haver interrupções ou suspensões dos recursos nas seguintes
hipóteses: (i) realização de manutenção programada; (ii) ocorrência de casos fortuitos ou de força maior; (iii)
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falta de fornecimento de energia elétrica por longos períodos de tempo (blackout); (iv) interrupção ou
suspensão dos serviços de telecomunicações contratados pelo CATHO; (v) ações praticadas por terceiros que,
incluindo, mas não se limitando a ataques de hackers.
5.1.2.

Nas hipóteses previstas no item anterior, a CATHO deverá, sempre que possível, informar ao INTEGRADOR
sobre a possibilidade ou ocorrência de interrupções ou falhas.

5.2. A CATHO reserva-se ao direito de:
a)

Efetuar eventuais manutenções em seus sistemas, visando melhorias na qualidade das funcionalidades
disponibilizadas sem prévio aviso; e

b)

Efetuar modificações ou alterações nas funcionalidades elencadas no objeto do Instrumento, para melhoria,
dispensando prévio aviso, quando da existência de situações extraordinárias ou imprevisíveis;

5.3.

A CATHO poderá fiscalizar o conteúdo e exigências das vagas de emprego anunciadas, bem como a seleção,

pesquisa, recrutamento e busca de currículos realizadas pelo USUÁRIO FINAL, visando garantir a qualidade, correção e
legalidade das funcionalidades objeto do presente Instrumento.
5.4.

A CATHO disponibilizará ao INTEGRADOR a chave de segurança denominada “access token”, para que este

possa ter acesso às funcionalidades objeto do presente instrumento, sendo que este “access token” somente será
liberado ao INTEGRADOR, após o USUÁRIO FINAL das Soluções CATHO, tomar conhecimento e autorizar a geração do
“access token” que tenha sido solicitado com vinculação à sua conta CATHO.
5.4.1.

Caso o INTEGRADOR venha a integrar as suas Soluções ou Softwares para mais de um USUÁRIO FINAL, deverá
solicitar um novo “access token” para cada cliente cuja conta venha a ser integrada na plataforma de API da
CATHO.

5.5.

Os meios de acesso do INTEGRADOR à ferramenta “API PUBLICA”, e após sua integração completa, do acesso

do USUÁRIO FINAL às soluções CATHO via API são de conhecimento e uso exclusivo deste último, sendo que a CATHO
não será responsável por eventuais danos decorrentes do acesso ilícito por terceiros ou hackers ao site, valendo-se do
login e senha do USUÁRIO FINAL.
5.6.

O acesso à Internet é de responsabilidade única e exclusiva do INTEGRADOR e do USUÁRIO FINAL, que deverão

providenciar o acesso à rede mundial de computadores (internet) e preparar o sistema interno para ter acesso a
ferramenta “API PUBLICA” da CATHO através da correta utilização do seu “access token”.
5.7.

A CATHO se reserva o direito de excluir qualquer currículo ou anúncio de vagas de sua base de dados que

apresente inveracidades, divergências de dados ou que não esteja dentro da Política de Qualidade da empresa,
conforme normas e procedimentos da Inspetoria de Qualidade CATHO, visando garantir a qualidade, correção e
legalidade dos serviços prestados.
5.8.

A CATHO se reserva o direito de excluir as configurações, ou suspender o acesso do USUÁRIO FINAL, via API,

se detectada qualquer ameaça de segurança, incluindo, mas não se limitando a acesso massivo que possa
comprometer o acesso ao site, aplicações ou serviços da CATHO, ou de qualquer outra forma colocar em risco a
estabilidade, segurança e privacidade dos dados constantes de sua base de dados ou em seus servidores.
5.9.

A CATHO poderá a qualquer momento solicitar a visualização da interface do USUÁRIO FINAL após concluída a

integração da API, de forma a averiguar e certificar-se de que o INTEGRADOR seguiu todas as recomendações técnicas
do Portal de Desenvolvedores CATHO.
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6. OBRIGAÇÕES DO INTEGRADOR
6.1.

O INTEGRADOR será unicamente responsável (i) pela veracidade de seus dados, bem como os de seu

representante legal e ou usuários cadastrados, (ii) pela correta utilização de seu login e senha, que são de uso pessoal
e intransferível.
6.2.

O INTEGRADOR deverá sempre informar ao USUÁRIO FINAL a origem dos currículos e informações recebidas

via API, exibindo o nome e/ou logotipo da CATHO na interface de seus sistemas e softwares.
6.3.

O INTEGRADOR deve limitar-se a desenvolver e integrar softwares com a plataforma API da CATHO para que

estas se comuniquem diretamente, sem que o INTEGRADOR tenha qualquer controle, acesso ou interferência nas
informações requisitadas, via API.
6.4.

Ao desenvolver ou integrar softwares nos ambientes e plataformas da CATHO, é vedado ao INTEGRADOR:
a) copiar, armazenar, capturar, reter, redirecionar, exportar, qualquer conteúdo, dado, meta-dado, log,
registro ou informação que esteja partindo de um servidor web ou banco de dados da CATHO, ou que seja
enviado pelo USUÁRIO FINAL à CATHO, e que componha um registro ou anuncio de vaga, ou que componha
cadastro de eventual candidato ou currículo cadastrado pela CATHO, exceto armazenamento temporário,
limitado a 24 (vinte e quatro) horas, para fins de otimização dos sistemas fornecido pelo INTEGRADOR ao
USUÁRIO FINAL
b) raspar, captar, ou utilizar qualquer prática ligada a data mining, ou outra forma de engenharia reversa, para
redirecionar, transferir dados provenientes da CATHO para qualquer outro local na web, ou em servidores a
que o INTEGRADOR tenha acesso;
c) interferir, interromper ou alterar funcionalidades das Soluções Catho;
d) desenvolver prática comercial que prejudique a comercialização das Soluções CATHO, ou que de qualquer
outra forma comprometa a reputação da CATHO, suas marcas e propriedade intelectual;
e) usar dados atrelados à conta de um USUÁRIO FINAL CATHO para exibí-los a outro usuário que o
INTEGRADOR venha a ter acesso por conta da sua atividade de desenvolvedor;
f) desenvolva qualquer atividade assemelhada a um “robot ”, com o intuito de replicar o banco de dados da
CATHO;
g) permitir que sua aplicação ultrapasse o consumo diário de 1000 (hum mil) requisições, seja para exibição
de dados de currículo de 01 (um) candidato, seja para exibição dos dados de contato de (01) um candidato, os
quais serão contabilizados separadamente, na utilização da API vinculada às chaves de acesso de um mesmo
USUÁRIO FINAL CATHO, ou desenvolva qualquer atividade assemelhada a um “robot ”, com o intuito de replicar
o banco de dados da CATHO;
h) estabelecer qualquer tipo de contato com os candidatos cadastrados na CATHO, cujos dados de currículo e
de contato, serão transmitidos via API do banco de dados da CATHO para o USUÁRIO FINAL.
i) ao exibir dados do candidato ao USUÁRIO FINAL, via API, exibir simultaneamente dados de contato do
candidato. Estes recursos são disponibilizados separadamente no ambiente de integração, e o acionamento
simultâneo viola política interna da CATHO.

6.5.

Na hipótese de infração a qualquer das práticas listadas do item 6.4 acima, o INTEGRADOR pagará à CATHO

uma multa no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por prática infringente devidamente demonstrada, sem
prejuízo da remoção imediata do seu acesso à plataforma CATHO.
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6.5.1.

A CATHO se reserva ainda o direito de exigir em competente ação judicial, indenização suplementar,
decorrente de danos causados pelo INTEGRADOR e que excedam o limite da multa prevista no item anterior. A
multa será devida cumulativamente a qualquer indenização por perdas e danos, lucros cessantes, ou outras
perdas economicamente aferíveis que eventualmente venham a ser suportadas pela CATHO.

7. SEGURANÇA
7.1.

O INTEGRADOR responsabiliza-se pela estabilidade de sua rede, servidores, sistemas operacionais, softwares,

bancos de dados, os quais deverão contar com padrões mínimos de segurança esperados para soluções baseadas em
web. Seu aplicativo deve usar medidas de segurança razoáveis para proteger as informações privadas do USUÁRIO
FINAL.
7.2.

O INTEGRADOR deverá relatar imediatamente quaisquer vulnerabilidades, ou ameaças de segurança ou ainda

invasões aos seus Sistemas, através da abertura de chamado (“ticket”) via Portal de Desenvolvedores.
8. DA PROPRIEDADE INTELECTUAL E CONFIDENCIALIDADE
8.1.

As Partes desde já reconhecem e concordam que a propriedade intelectual da ferramenta “API PUBLICA”, na sua

totalidade, e as demais funcionalidades em decorrência deste instrumento incluindo, mas não se limitando a
documentos, projetos, esquemas, software, código-fonte, pertencerão única e exclusivamente à CATHO.
8.2.

As PARTES comprometem-se a:
(i)

não infringir quaisquer direitos relativos a marcas, patentes, segredo industrial ou, ainda, direito de
propriedade, de representação e autoral, responsabilizando-se perante a CATHO ou eventuais terceiros
interessados pelas obrigações assumidas neste subitem.

(ii)

não usar o nome, marca, logomarca ou qualquer tipo de sinal distintivo da CATHO sem o consentimento
prévio e expresso desta, sendo que qualquer autorização recebida será entendida restritivamente,
exclusivamente para a finalidade solicitada.

(iii)

manter confidenciais as condições deste TERMO DE USO, bem como quaisquer informações que venha a
ter acesso durante todo o processo de desenvolvimento e integração de quaisquer Softwares com a
plataforma de API da CATHO. O dever de confidencialidade permanecerá em vigor por prazo
indeterminado, respondendo a Parte que violar pelos prejuízos morais e materiais a que der causa em
virtude de sua divulgação a qualquer tempo.

8.3.

O INTEGRADOR manterá os direitos de propriedade intelectual detidos em virtudes de seus softwares e

aplicações, exceto para quaisquer direitos que possam ser interpretados como conflitantes para a execução das
obrigações constantes do presente Termo.
9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1.

As Partes reconhecem que o presente instrumento se realizará com total independência técnico-operacional,

sem exclusividade e/ou monodependência econômica entre as Partes, nem qualquer tipo de subordinação e/ou
pessoalidade entre os colaboradores da CATHO e do INTEGRADOR, sendo que o presente instrumento não estabelece
qualquer relação de emprego entre as Partes e os seus empregados e/ou prepostos.
9.2.

As Partes obrigam-se a cumprir fielmente a legislação trabalhista, previdenciária, cível e tributária, bem como

as normas relativas à segurança e medicina do trabalho, em relação aos seus colaboradores, isentando-se,
mutuamente, de quaisquer responsabilidades e assumindo com exclusividade todas as consequências por eventuais
descumprimentos das referidas disposições legais. A Parte que causar comprovadamente um dano, na forma da Lei,
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deverá ressarcir a outra Parte pelos prejuízos causados.
9.3.

O INTEGRADOR compromete-se a isentar a CATHO de quaisquer responsabilidades relativas a fatos

decorrentes do uso da API desenvolvida e integrada por este com seus Softwares ou aplicações, e caso a CATHO venha
ser demandada em virtude de ato primeira, esta obriga-se a intervir no feito para pleitear a exclusão da CATHO, e
assumir integralmente a responsabilidade pelo pagamento das providências reclamadas. Caso não seja possível a
exclusão, o INTEGRADOR responderá pelo pagamento e cumprimento de decisão judicial, bem como pelo
ressarcimento à CATHO de todas a custas processuais, condenações, demais despesas decorrentes da demanda
judicial, incluindo taxas e honorários advocatícios.
9.4.

A CATHO não garante qualquer tipo de exclusividade e/ou preferência ao INTEGRADOR no presente

instrumento, podendo disponibilizar e oferecer a ferramenta “API PUBLICA” ou similares para outras empresas.
9.5.

As Partes elegem o Foro da Comarca de Barueri para dirimirem quaisquer dúvidas ou questões relacionadas ao

presente TERMO DE USO.
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