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ECOA | PUC-RIO 
POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

Processo Seletivo para os Programas de Inovação Tecnológica 
 

 
 
Última atualização: 13 de outubro de 2022. 
 
1. O processo seletivo para Programas de Inovação Tecnológica do ECOA | PUC-Rio 
 
Esta Política de Privacidade se refere ao processo seletivo de estudantes universitários (“você”) para 
um ou mais Programas de Inovação Tecnológica (“programas”), conduzido pela Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro (“PUC-Rio”). 
 
Os Programas de Inovação Tecnológica são uma iniciativa da PUC-Rio, conduzida internamente 
pelo ECOA PUC-Rio, uma iniciativa multidisciplinar voltada para ecoar conhecimento digital e 
atualizar estudantes e profissionais (“ECOA PUC-Rio”), conforme descrição indicada no edital de 
seleção. 
 
2. Dados pessoais e dados pessoais sensíveis que coletamos sobre você 
 
Dados pessoais: Esta declaração de privacidade aplica-se aos dados pessoais fornecidos por você por 
meio do formulário de inscrição do processo seletivo dos Programas de Inovação Tecnológica e aos 
documentos anexados no momento de inscrição, bem como àqueles gerados sobre você ao longo do 
processo seletivo.  
 
Estes dados pessoais se referem às informações que são capazes de te identificar diretamente (como o 
seu nome), mas também a informações que se referem a você (como seu e-mail, suas experiências 
profissionais indicadas no formulário, entre outras). 
 
Dados pessoais sensíveis: É considerado como dado pessoal sensível a foto 3x4 que você compartilha 
(por ser um dado de origem racial e/ou étnica). Além disso, podem conter dados pessoais sensíveis as 
mídias compartilhadas por você pelo formulário (timeline, imagem criativa e vídeo de 1 minuto). 
 
Ainda, as entrevistas e/ou dinâmicas conduzidas ao longo do processo seletivo serão gravadas, e nesta 
oportunidade podem ser captados dados pessoais sensíveis.  
 
3. O tratamento dos dados pessoais e dados pessoais sensíveis 
 
Os dados pessoais e dados pessoais sensíveis compartilhados por você são tratados e analisados para 
a realização do processo seletivo dos Programas de Inovação Tecnológica. 
 
As informações dos seus dados pessoais como nome, e-mail e telefone são utilizadas para que a PUC-
Rio possa entrar em contato com você ao longo do processo seletivo. As demais informações 
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solicitadas e fornecidas por você, além das geradas sobre você, visam avaliar se você atende aos 
requisitos e ao perfil de participantes exigidos pelo programa, previstos no edital de seleção. 
 
As filmagens geradas nas entrevistas e/ou dinâmicas conduzidas ao longo do processo seletivo são 
utilizadas para que as pessoas responsáveis pelo processo seletivo da PUC-Rio que eventualmente não 
puderam estar presentes possam posteriormente acessar as dinâmicas e entrevistas e apoiar a sua 
tomada de decisão da escolha do(a) candidato(a). 
 
Se você for um(a) do(a)s candidato(a)s selecionados(as) para participar de um dos programas, 
informações compartilhadas no processo seletivo, como sua timeline ou imagem criativa, podem ser 
posteriormente utilizadas em apresentações realizadas por mentores dos programas, visando 
demonstrar o funcionamento e exigências deste processo seletivo, sem que haja a revelação da sua 
identidade. 
 
Ainda, ao final do processo seletivo, é realizada uma consolidação estatística das pessoas que 
participaram do deste processo, com a finalidade de observar o perfil do(a)s candidato(a)s e o alcance 
do programa. Desta forma, os dados utilizados incluem, entre outros, a quantidade de pessoas inscritas, 
a quantidade de homens e mulheres que participaram, a distribuição de participantes de acordo com o 
curso universitário, a universidade, a cidade. Os dados são mantidos anonimizados, de forma que não 
é possível identificá-lo(a) de maneira direta ou indireta. 
 
Caso você seja selecionado(a) para participar da etapa de entrevistas, será feito contato por e-mail para 
agendamento de entrevista com a indicação do nome e horário do(a)s participantes selecionado(a)s. 
 
Ainda, caso você seja selecionado(a), seu nome será publicado na página web onde foi realizada a 
inscrição deste processo seletivo. 
 
4. Consentimento 
 
Seus dados pessoais e dados pessoais sensíveis não serão coletados, processados ou utilizados para 
qualquer outro propósito senão este informado e consentido por você e, caso haja alteração da 
finalidade aqui indicada, informaremos a você, quando você poderá revogar seu consentimento caso 
não concorde com essas modificações. Inclusive, você poderá revogar este consentimento a qualquer 
momento no futuro. 
 
A objeção a esse tipo de processamento, ou quando houver o exercício de seus direitos de exclusão 
(ver item 6 abaixo) ao longo do processo seletivo, infelizmente, significará que você não poderá 
continuar participando deste processo seletivo. 
 
5. Outras bases legais para tratamento de dados pessoais e dados pessoais sensíveis 
 
Caso você seja selecionado para participar de um dos programas, as condições de uso de dados 
pessoais tratados a partir deste processo seletivo serão alteradas, estando ciente de que os dados 
pessoais fornecidos serão utilizados na nossa relação contratual, em contrato a ser executado entre 
você e a PUC-Rio ou em cumprimento a uma obrigação legal ou regulatória da PUC-Rio. 
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6. Compartilhamento de dados pessoais com terceiros 
 
Os dados pessoais e dados pessoais sensíveis são armazenados e mantidos pela PUC-Rio, e apenas os 
funcionários dedicados ao processo seletivo dos Programas de Inovação Tecnológica do ECOA 
PUC-Rio têm acesso aos mesmos.  
 
No entanto, os seus dados pessoais poderão ser compartilhados com a empresa Parceira, com fim único 
e exclusivo de avaliação do(a) candidato(a) do processo seletivo.  
 
Em relação aos dados pessoais sensíveis, apenas a foto 3x4 do(a)s candidato(a)s selecionados é 
apresentada à empresa Parceira ao final do processo seletivo, para que a empresa identifique o(a)s 
selecionado(a)s. Ressalte-se que os demais dados pessoais sensíveis não são compartilhados com a 
empresa Parceira, sendo mantidos e acessados exclusivamente pelos responsáveis pelo processo 
seletivo dos Programas de Inovação Tecnológica do ECOA PUC-Rio. 
 
Os dados consolidados referentes à estatística de candidato(a)s que participaram desse processo 
seletivo poderão ser compartilhados com a empresa Parceira, mantida a anonimização dos mesmos.  
 
Ainda, caso você seja selecionado(a), informações compartilhadas no processo seletivo, como sua 
timeline ou imagem criativa, podem ser compartilhadas com e apresentadas para a empresa Parceira. 
 
7. Seus direitos em relação à proteção de dados pessoais 
 
Em relação aos seus direitos, estes estão listados nos art. 18 a 22, da Lei Geral de Proteção de Dados 
Pessoais (Lei n. 13.709/2018 – LGPD), e incluem, entre outros: confirmação da existência de 
tratamento, acesso aos dados, correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados, eliminação 
dos dados tratados com consentimento, anonimização, bloqueio e eliminação de dados, desnecessários 
excessivos ou tratados em desconformidade com a Lei, portabilidade de dados, revogação do 
consentimento, informar se houver o compartilhamento de dados, revisão e explicação de decisões 
tomadas unicamente com base em tratamento automatizado de dados pessoais. 
 
8. Segurança 
 
Os dados pessoais compartilhados por você são mantidos de maneira segura, sendo implementadas e 
mantidas medidas, procedimentos e práticas de segurança técnica e organizacional apropriadas a fim 
de protegê-las contra acessos não autorizado, destruição, uso, modificação ou divulgação, tais como: 
(i) garantir a segurança físicas dos nossos laboratórios; (ii) garantir que seus dados pessoais e dados 
pessoais sensíveis sejam mantidos em bancos de dados em que os fornecedores de serviços usam 
criptografia padrão do setor e medidas de segurança física para armazenar os dados pessoais; (iii) usar 
equipamentos e dispositivos com proteção e criptografia de senha apropriadas; (iv) acesso limitado 
aos dados compartilhados às pessoas diretamente envolvidas no processo seletivo. 
 
9. O tempo que armazenamos suas informações 
 
Seus dados pessoais e dados pessoais sensíveis são armazenados ao longo de todo o processo seletivo 
pelo prazo de 12 (doze) meses, que se refere ao tempo de duração do ciclo do programa. Decorrido 
este prazo, os dados utilizados para o processo seletivo serão definitivamente excluídos.  
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O dados são mantidos pela PUC-Rio ao final do processo seletivo pelo prazo indicado acima para: (1) 
caso você não seja selecionado e ocorram desistências ao final do processo seletivo ou ao longo do 
programa, você possa ser contatado para ingressar em um dos Programa de Inovação Tecnológica 
(PIT), e (2) para que, no futuro, caso você se candidate a outro processo seletivo conduzido pela PUC-
Rio no contexto do ECOA PUC-Rio, seja possível verificar se você já participou de processos seletivos 
anteriores. 
 
Se você tiver sido selecionado(a), seus dados pessoais como nome completo, RG, CPF, comprovante 
de matrícula, comprovante de endereço, poderão ser mantidos para serem tratados em razão do 
contrato a ser executado entre você e a PUC-Rio ou em cumprimento a uma obrigação legal ou 
regulatória da PUC-Rio. Os demais dados serão excluídos definitivamente, transcorrido o prazo 
indicado acima. 
 
Em relação aos dados estatísticos sobre o processo seletivo, os mesmos serão mantidos pela PUC-Rio, 
aplicando-se os meios técnicos razoáveis e disponíveis de anonimização, de forma que você não possa 
ser identificado. 
 
10. Onde armazenamos suas informações 
 
Seus dados pessoais e dados pessoais sensíveis são armazenados em servidor de computação de 
nuvem, Google Drive, Dropbox, Notion, PostgreSQL, dentre outros.  
 
Tendo em vista que isto implica em uma transferência dos seus dados pessoais para o exterior, 
atestamos que a PUC-Rio observa todos os requerimentos estabelecidos pela legislação vigente e adota 
as melhores práticas de segurança e privacidade para garantir a integridade e confidencialidade dos 
seus dados pessoais. 
 
11. Modificações na Política de Privacidade 
 
Quaisquer modificações nesta Política de Privacidade serão comunicadas pelo e-mail informado no 
momento de seu cadastro. 
 
Outras modificações que possam gerar alteração das finalidades dos tratamentos de dados ou que 
tragam compartilhamento ou comunicação de dados a terceiros serão comunicadas a você, de acordo 
com o disposto na LGPD, sendo-lhes requerido, se for o caso, consentimento para o tratamento para 
essa diversa finalidade ou para a comunicação ou compartilhamento de dados. 
 
12. Responsabilidade e quem você pode contatar 
 
A PUC-Rio é a controladora dos seus dados pessoais, e responsável cumprir com as obrigações aqui 
previstas, além dos direitos dos titulares de dados, os princípios e fundamentos estabelecidos pela 
LGPD, assim como garantir a segurança da informação de qualquer conteúdo trocado entre você e a 
PUC-Rio, de forma que eventuais dados pessoais coletados serão armazenados e tratados de forma 
segura. 
 
Quaisquer dúvidas em relação à Política de Privacidade poderão ser esclarecidas por meio do e-mail: 
processoseletivo@les.inf.puc-rio.br. 


