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Termos e Condições de Uso da Plataforma
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: [15/03/2019]
Estes Termos e Condições de Uso da Plataforma (“Termos”) regulam a utilização da plataforma
online (“Plataforma”) pelos usuários.
A Plataforma foi desenvolvida e é administrada no Brasil pela CASAPSI LIVRARIA E EDITORA
LTDA., sociedade limitada, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida
Francisco Matarazzo, 1.500, Conjunto 51, Bloco 1, Edifício New York, Água Branca, CEP 05001-100,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.774.960/0001-22 (“Pearson Clinical” ou “nós”).
Pedimos que os usuários leiam cuidadosamente estes Termos, uma vez que as regras,
obrigações e direitos aqui previstos vinculam e são válidos para todos os usuários da
Plataforma (“Usuário” ou “você”).
Caso você não esteja de acordo com estes Termos, solicitamos que não faça uso da
Plataforma.
Estes Termos podem ser atualizados por nós a qualquer momento mediante a simples disponibilização
de nova versão dos Termos na própria Plataforma ou mediante envio de notificação a você, a nosso
exclusivo critério. Sugerimos que você monitore frequentemente a disponibilização de novas versões
destes Termos na seção de Termos e Condições de Uso da Plataforma, uma vez que tais atualizações
serão aplicáveis ao seu uso da Plataforma a partir de sua disponibilização.

1.

Plataforma
1.1.
A Plataforma foi desenvolvida como uma ferramenta para aplicação de testes
psicológicos e avaliações criadas pela Pearson Clinical ou comercializadas por ela (“Testes”). De
forma simplificada, o Profissional Individual ou o Examinador de Empresa irá aplicar o Teste ao
Respondente e, após finalização do Teste pelo Respondente, o Profissional Individual ou o
Examinador de Empresa poderá, mediante o uso de créditos, solicitar o processamento e
avaliação das respostas pela Plataforma, sendo gerado relatório com tais resultados.
1.2.
Todos os elementos e conteúdos da Plataforma, incluindo, entre outros, Testes,
fórmulas de processamento e avaliação dos Testes, textos e links para outros sites podem ser
alteradas sem notificação prévia. A Pearson Clinical pode descontinuar, encerrar, modificar ou
substituir a Plataforma e/ou qualquer dos Testes, a qualquer tempo, a seu exclusivo critério.

2.

Cadastro
2.1.
Exceto em relação aos Respondentes e aos Parceiros, conforme abaixo descrito, para
que você possa fazer uso das funcionalidades da Plataforma, você deverá antes se cadastrar na
Plataforma, fornecendo algumas informações, conforme previsto na Política de Privacidade, e
criando um login e senha de acesso.
2.2.
Ao realizar seu cadastro, você declara e garante que todas as informações fornecidas
por qualquer meio, incluindo no cadastro e pelo uso da Plataforma, são exatas, precisas,
verdadeiras, completas e respeitam a legislação vigente, assumindo a responsabilidade, de
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forma única, exclusiva e integral, perante a Pearson Clinical e terceiros, sobre tais informações
ou pelo uso das informações. A Pearson Clinical poderá tomar providencias para confirmar a
exatidão, precisão, veracidade, completude e legalidade das informações fornecidas por você,
por exemplo através de pesquisa em bancos de dados púbicos. A Pearson Clinical poderá
solicitar que você envie documentos adicionais para comprovação das informações fornecidas
por você e, caso não apresentadas, a Pearson Clinical poderá recusar ou cancelar o seu
cadastro.
2.3.
Você deverá manter seu login e senha de acesso em estrita confidencialidade, não
disponibilizando tais dados e o uso de tais dados para qualquer terceiro. Caso qualquer terceiro
tenha ou possa ter qualquer acesso ao seu login e senha, você deverá nós informar
imediatamente, por meio do contato indicado nestes Termos. O Usuário concorda em ser
inteiramente responsável pelo uso de seu login e senha, sendo de sua responsabilidade ter
medidas e procedimentos de segurança para garantir o uso da identificação apenas por pessoal
autorizado para fins autorizados. O Usuário será o único responsável por qualquer uso indevido
ou abuso de sua conta de usuário, login, senha ou outra medida de segurança fornecido pela
Pearson Clinical ao Usuário para acesso à Plataforma.
2.4.
Seu cadastro poderá ser cancelado, suspenso ou limitado pela Pearson Clinical, sem
necessidade de qualquer aviso prévio e sem aplicação de qualquer penalidade para a Pearson
Clinical, nas seguintes hipóteses: (a) fornecimento pelo Usuário de qualquer informação
inexata, imprecisa, falsa ou incompleta; (b) uso da Plataforma em desacordo com estes
Termos, com a Política de Privacidade ou com a legislação; (c) indícios de ocorrência de fraude
ou atuações maliciosas no uso da Plataforma; ou (d) ordem judicial ou norma que proíba ou
impeça o uso da Plataforma.
2.5.
Você poderá requerer o cancelamento do seu cadastro através do e-mail
testes@pearsonclinical.com.br. Caso você solicite que seu cadastro seja cancelado, a Pearson
Clinical irá tornar indisponível sua conta, sem, entretanto, eliminar os dados cadastrais e de
conta. Caso, nos termos da Política de Privacidade, você requeira que eliminemos a totalidade
dos seus dados pessoais, seremos obrigados a eliminar também as informações sobre créditos
(conforme Seção 6 abaixo).
2.6.
O Usuário declara ser totalmente capaz de exercer os atos da vida civil, conforme
previsto no Código Civil. Caso o Usuário seja relativamente ou absolutamente incapaz, o uso da
Plataforma somente poderá ocorrer com a autorização da pessoa capaz responsável pelo
incapaz.
2.7.
No processo de cadastro na Plataforma, você deverá selecionar qual perfil se enquadra
às suas características. A Plataforma possui regras específicas para cada tipo de perfil. Abaixo
apresentamos os perfis de Usuário que existem e as regras específicas para cada um deles.
LEIA ATENTAMENTE AS REGRAS DE CADA TIPO DE USUÁRIO PARA IDENTIFICAR QUAIS
REGRAS SE APLICAM À VOCÊ. As demais regras presentes nestes Termos são válidas para
todos os Usuários.
a)

Profissional Individual

Você deverá se cadastrar como Profissional Individual caso seja uma pessoa física com
graduação completa e correspondente diploma de certificação comprobatório em alguma área
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de especialização que te autorize, conforme as leis e regulamentações aplicáveis à sua
profissão, a aplicar os Testes, conforme aplicável e/ou necessário para cada Teste. Você pode
ser, por exemplo, médico, terapeuta ocupacional, pedagogo, psicopedagogo e fonoaudiólogo,
dentre outros.
Certos Testes disponíveis na Plataforma somente poderão ser aplicados por psicólogos com
inscrição em Conselho Regional de Psicologia (“CRP”) devidamente válida (“Testes Restritos”).
No momento de cadastro de Profissional Individual, você deverá incluir seu número de inscrição
no CRP e anexar uma cópia da inscrição para ter acesso aos Testes Restritos.
Caso a legislação vigente ou decisão judicial ou extrajudicial não permita que você aplique os
Testes, você deverá se abster de se cadastrar e aplicar os Testes, sob pena de ter seu cadastro
cancelado, sem prejuízo das penalidades legais por atuação irregular.
Caso você forneça um número de inscrição no CRP irreal, que não seja seu ou que esteja
suspenso, restrito ou cancelado, você deverá pagar multa não-compensatória no valor de R$
10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de outras providências e direitos a que a Pearson
Clinical faça jus, além de poder caracterizar crime de falsidade ideológica
Ao se cadastrar como Profissional Individual, você poderá, conforme aqui descrito, aplicar e
solicitar a avalição dos Testes, adquirir créditos, resgatar gift cards e indicar terceiros para se
cadastrarem como Profissionais Individuais.
b)

Empresa

Você deverá se cadastrar como Empresa caso seja o representante de uma pessoa jurídica
legalmente constituída e existente de acordo com as leis do país de sua sede. A partir do
cadastro da empresa, você será considerado gestor da empresa ("Gestor de Empresa”).
Para se cadastrar como Empresa, você deverá possuir poderes e/ou autorização societária para
criar o cadastro da pessoa jurídica e para aceitar e cumprir os presentes Termos.
Após o cadastro da Empresa, o Gestor de Empresa poderá criar ou editar Departamentos,
vincular ou desvincular Gestores de Departamento, visualizar a movimentação de Testes e os
resultados dos Testes, visualizar movimentação de créditos e visualizar os Examinadores de
Empresa.
c)

Gestor de Departamento

Após o Gestor de Empresa vincular seu e-mail à um departamento, você será considerado
gestor de departamento ("Gestor de Departamento”).
Como Gestor de Departamento, você poderá vincular ou desvincular Examinadores de
Empresa, definir ou alterar o número de créditos que os Examinadores de Empresa poderão
utilizar por mês, visualizar a movimentação de Testes e os resultados dos Testes, adquirir
créditos e resgatar Gift Cards.
Para que você utilize seu cadastro como Gestor de Departamento, você deverá previamente
possuir ou realizar o cadastro como Profissional Individual.
d)
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Após o Gestor de Departamento vincular seu e-mail como examinador de empresa
("Examinador de Empresa”), você poderá, conforme aqui descrito, aplicar e solicitar o
processamento e a avaliação dos Testes.
Para que você utilize seu cadastro como Examinador de Empresa, você deverá previamente
possuir ou realizar o cadastro como Profissional Individual.
3.

Parceiro
3.1.
Caso você receba um e-mail da Plataforma ou da Pearson Clinical te convidando a ser
um parceiro da Pearson Clinical na Plataforma, você deverá criar uma senha e, a partir de
então, será considerado um Parceiro para fins destes Termos. Na qualidade de Parceiro, você
poderá, conforme previstos nestes Termos, adquirir créditos, indicar terceiros para se
cadastrarem como Profissionais Individuais e gerar e enviar à Profissionais Individuais ou
Gestores de Departamento gift cards.
3.2.
A Pearson Clinical poderá cancelar seu cadastro como Parceiro a qualquer momento,
mediante aviso prévio de 7 (sete) dias.

4.

Respondente
4.1.
Caso você receba um convite para responder um Teste por e-mail ou caso um
Profissional Individual ou um Examinador de Empresa te entregue um equipamento eletrônico
para responder a um Teste, você será considerado um Respondente para fins destes Termos.

5.

Testes
5.1.
Apenas Profissionais Individuais e Examinadores de Empresa podem aplicar os Testes.
Os Profissionais Individuais e os Examinadores de Empresa deverão aplicar, solicitar o
processamento e avaliação e utilizar os Testes de acordo com este Termos e conforme os
manuais e documentos oficiais correspondentes aos Testes ou conforme venha a ser instruídos.
5.2.
Ao clicar em “Aplicar” um Teste, o Profissional Individual ou o Examinador de Empresa
deverá incluir o nome completo e o e-mail do Respondente. O Profissional Individual e o
Examinador de Empresa se responsabilizam pela inclusão das informações corretas do
Respondente.
5.3.
Após a inclusão do nome completo e e-mail do Respondente, o Profissional Individual e
o Examinador de Empresa poderão enviar o link para o Teste para o e-mail do Respondente ou
iniciar o Teste no mesmo momento.
5.4.
CASO O TESTE SEJA APLICADO PESSOALMENTE, O PROFISSIONAL INDIVIDUAL E O
EXAMINADOR DE EMPRESA SE COMPROMETEM A, ANTES DO INICIO DO TESTE, APRESENTAR
ESSES TERMOS E A POLÍTICA DE PRIVACIDADE E OBTER O CONSENTIMENTO DO
RESPONDENTE. O PROFISSIONAL INDIVIDUAL É O ÚNICO E EXCLUSIVO RESPONSÁVEL POR
OBTER O CONSENTIMENTO DO RESPONDENTE A ESTES TERMOS E A POLÍTICA DE
PRIVACIDADE, BEM COMO PELA COMPROVAÇÃO DO CONSENTIMENTO. O EXAMINADOR DE
EMPRESA, O GESTOR DE DEPARTAMENTO, O GESTOR DE EMPRESA E A EMPRESA SÃO
CONJUNTA E SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS POR OBTER O CONSENTIMENTO DO
RESPONDENTE A ESTES TERMOS E A POLÍTICA DE PRIVACIDADE, BEM COMO PELA
COMPROVAÇÃO DO CONSENTIMENTO.
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5.5.
Em qualquer caso, o Profissional Individual e o Examinador de Empresa se
comprometem a não disponibilizar as respostas antes, durante ou depois do Teste, se
comprometendo ainda a solicitar que o Respondente responda às questões dos Testes sem o
auxílio ou intervenção de terceiros.
5.6.
Após ser respondido, o Teste poderá ser enviado pelo Profissional Individual ou pelo
Examinador de Empresa para processamento e avaliação da Plataforma, mediante o uso de
créditos da Plataforma, que poderão ser adquiridos conforme Seção 6 abaixo. Ao enviar o Teste
para processamento e avaliação da Plataforma, um relatório com o resultado do processamento
e avaliação da Plataforma ficará disponível para visualização ou download pelo Profissional
Individual ou pela Examinador de Empresa (“Relatório”).
5.7.
A Plataforma permite, ao clicar em “Editar”, que você inclua comentários ao Relatório.
Você se compromete e se responsabiliza por todos os fatores de seus comentários.
5.8.
O PROCESSAMENTO E A AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DOS TESTES PELA
PLATAFORMA É FEITA DE FORMA INFORMATIZADA E AUTOMATIZADA COM O USO DE
FÓRMULAS, MÉTODOS E ALGORITMOS AUTOMÁTICAS, SENDO QUE SEU RESULTADO NÃO
DEVE SUBSTITUIR A ANÁLISE DO PROFISSIONAL INDIVIDUAL OU DO EXAMINADOR DE
EMPRESA.
6.

Créditos e Gift Cards
6.1.
Caso você seja cadastrado na Plataforma como Profissional Individual, Gestor de
Departamento ou Parceiro, você poderá adquirir créditos por meio da Plataforma. Tais créditos
somente poderão ser utilizados pelo Profissional Individual, quando adquiridos por ele, ou pelos
Examinadores de Empresa, quando adquiridos pelo Gestor de Departamento.
6.2.
Caso você seja cadastrado na Plataforma como Parceiro, você poderá utilizar os créditos
adquiridos para presentear um Profissional Individual ou um Gestor de Departamento com um
gift card.
6.3.
Sendo um Profissional Individual ou um Gestor de Departamento, você poderá receber
um gift card. Tal gift card deverá ser trocado por você por créditos, na seção de gift cards da
Plataforma.
6.4.
A aquisição de créditos será realizada exclusivamente via cartão de crédito por meio de
sistema integrado à Plataforma de um parceiro da Pearson Clinical. A aquisição deverá ser feita
nas opções de pacote de crédito disponíveis na Plataforma. A Pearson Clinical não acessa ou
armazena qualquer informação relacionada a cartões de crédito.
6.5.
Os preços e demais condições de aquisição dos créditos poderão ser alterados pela
Pearson Clinical, a qualquer momento, sem necessidade de aviso prévio.
6.6.
Os créditos adquiridos poderão ser utilizados enquanto seu cadastro na Plataforma
estiver válido. Caso, por qualquer motivo, seu cadastro seja cancelado, a Pearson Clinical
poderá cancelar seus créditos e gift cards, sem ser devida qualquer indenização ou devolução
de valores.

7.

Cupons de Desconto
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7.1.
Você poderá receber da Pearson Clinical ou de parceiros da Pearson Clinical cupons de
desconto. Tais cupons de desconto poderão ser utilizados para aquisição de créditos durante o
período de vigência de tais cupons.
7.2.

Os cupons devem ser utilizados no momento de aquisição de créditos, conforme

descrito na Seção 6 acima.
7.3.
8.

Em nenhuma hipótese os Parceiros poderão usar cupons de desconto.

Indicações
8.1.
Caso você seja cadastrado na Plataforma como Profissional Individual ou Parceiro, você
poderá indicar, através do fornecimento de e-mail, terceiros para se cadastrarem como
Profissionais Individuais na Plataforma. Você se compromete pela legalidade e consentimento
do terceiro para indicá-lo na Plataforma.
8.2.
Sendo efetivado o cadastro do terceiro indicado por você como Profissional Individual
na Plataforma, você e o indicado serão contemplados com os benefícios indicados no momento
da indicação.
8.3.
Os benefícios acima descritos somente serão devidos se os seguintes requisitos forem
cumpridos: (i) o Usuário que indicar o terceiro tenha um cadastro válido na Plataforma; (ii) a
indicação seja feita por meio da seção de indicações da Plataforma; (iii) o terceiro não tenha,
na data da indicação, qualquer cadastro na Plataforma; e (iv) o terceiro efetivamente se
cadastre na Plataforma como Profissional Individual.

9.

Saúde
9.1.
Os Testes e os resultados dos Testes não devem substituir a opinião profissional do
Profissional Individual ou do Examinador de Empresa, devendo ser utilizados apenas como
material auxiliar de análise.
9.2.
Considerando que os Testes estão relacionados com a saúde mental dos Respondentes,
os Testes e os resultados dos Testes não devem nunca serem utilizados sem a devida
participação do Profissional Individual ou do Examinador de Empresa.
9.3.
O Profissional Individual e o Examinador de Empresa deverão sempre averiguar, antes e
depois da aplicação dos Testes, com respeito a cada Respondente (bem como com os pais ou
responsável legal), se o Respondente demonstra intenção de ferir a si mesmo ou a terceiros.
Caso seja observada tal tendência antes da aplicação do Teste, sugerimos uma análise
completa da pertinência da aplicação do Teste. Em qualquer situação, caso o Profissional
Individual ou o Examinador de Empresa observem uma tendência nesse sentido, deverá agir e
tomar as providências de acordo com as melhores técnicas médicas disponíveis e com as
providências sugeridas pelo Ministério da Saúde.

10.

Tecnologia
10.1. O Usuário fica ciente de que a Pearson Clinical recomenda, para acesso a Plataforma, a
utilização de ferramentas e de tecnologia (hardware e/ou software) devidamente seguras e
atualizadas. Adicionalmente, o Usuário deve possuir as os seguintes elementos tecnológicos
para utilizar todas as funcionalidades da Plataforma: (i) computador ou notebook; (ii) conexão
com a internet de no mínimo 1Mb; (iii) Google Chrome (versão 65.0.3325 ou maior) ou Mozilla
Firefox (versão 59.0.1 ou maior); (iv) visualizador de PDFs Adobe Acrobat Reader (versão DC
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2019.008.20071 para Windows (64 bits) 7, 8, 10); (v) para algumas funcionalidades, tablet com
tela de no mínimo 9 polegadas e sistema operacional Android ou iOS atualizado.
10.2. Para uso de determinados Testes é necessário realizar download de softwares/
aplicativos para Testes. Nesses casos é preciso realizar o download da versão mais atualizada
para garantir a melhor experiência de aplicação.
10.3. É de seu conhecimento que a utilização da Plataforma poderá não ser 100% segura,
existindo a possibilidade de as informações enviadas/recebidas serem interceptadas por partes
não autorizadas, mesmo que a Pearson Clinical utilize os mais altos padrões de segurança da
informação, não sendo a Pearson Clinical responsável por falhas na segurança das
comunicações que excedam aos padrões esperados e exigidos pelas leis aplicáveis e não
assumindo qualquer responsabilidade pelo uso indevido da sua informação por terceiros nessas
condições.
10.4. Não obstante a Pearson Clinical emprenhe-se em manter os Relatórios e outras
informações dos Respondentes na seção de acesso dos Usuários, a Pearson Clinical não se
compromete por perdas de conteúdo armazenado, incluindo Relatórios. RECOMENDAMOS QUE
VOCÊ FREQUENTEMENTE EXPORTE, SALVE E FAÇA BACKUP DOS RELATÓRIOS E DEMAIS
INFORMAÇÕES.
10.1. O cancelamento ou encerramento do cadastro de qualquer Usuário desobriga a Pearson
Clinical de manter arquivo ou backup dos Relatórios e demais informações do Usuário.
11.

Propriedade Intelectual
11.1. Todos os elementos da Plataforma, incluindo a Plataforma em si e os Testes, são
protegidos por direitos de propriedade intelectual da Pearson Clinical, de empresas do grupo
econômico da Pearson Clinical ou de terceiros, abrangendo, sem limitação, segredos
comerciais, direitos autorais e marcas.
11.2. Estes Termos ou o uso da Plataforma não concedem a você qualquer licença ou direito
de uso dos direitos de propriedade intelectual da Pearson Clinical ou de terceiros. Exceto pelo
uso da Plataforma conforme aqui previsto, você não deverá utilizar os direitos de propriedade
intelectual contidos na Plataforma. Você se compromete também a não descompilar, realizar
engenharia reversa, desmontar, descriptografar e nem criar obras derivadas com base na
Plataforma ou seu conteúdo.
11.3. É estritamente proibido imprimir ou reproduzir materiais ou conteúdo protegido por
direitos autorais, independentemente de as reproduções serem vendidas ou fornecidas
gratuitamente para uso, incluindo a reprodução de itens de Teste, escalas, algoritmos de
pontuação, instruções de pontuação ou outros conteúdos.
11.4. Os conteúdos e materiais relacionados aos Testes não devem ser revendidos,
licenciados, transferidos ou de outra forma redistribuídos para qualquer finalidade.
11.5. Os Relatórios gerados pela Plataforma podem ser utilizados exclusivamente para uso
particular do Profissional Individual ou da Empresa.

12.

Confidencialidade

DOCS - 4225767v2

Minuta LdR
4.12.2018

12.1. Exceto por dados pessoais, cuja definição e regras encontram-se definidas na Política
de Privacidade, toda e qualquer informação fornecida por ou a você durante o uso da
Plataforma deverá ser tratada por você e por nós como confidencial e sigilosa. Isso inclui
descobertas, ideias, segredos e/ou informações de negócios, financeiras, operacionais,
econômicas, técnicas e jurídicas, comunicações entre você e a Plataforma ou a Pearson Clinical,
bem como toda e qualquer informação relacionar a Plataforma.
12.2. Não obstante, não será considerada confidencial aquela informação que seja (i)
previamente conhecida por ser de domínio público; (ii) independentemente desenvolvida pela
parte que a recebeu; (iii) obtida de terceiros que não estejam obrigados a um correspondente
dever de sigilo; ou (iv) que se torne pública sem que as obrigações de sigilo aqui assumidas
tenham sido violadas.
12.3. A obrigação de confidencialidade aqui presente vigorará por todo o período em que a
informação seja considerada de natureza confidencial e não pública.
13.

Dados Pessoais
13.1. Durante a utilização da Plataforma, certos dados pessoais serão coletados e tratados
pela Pearson Clinical ou por você. As regras relacionadas ao tratamento de dados pessoais pela
Pearson Clinical e por você estão estipuladas na Política de Privacidade.

14.

Responsabilidades
14.1. O Usuário somente poderá acessar e usar a Plataforma para fins legais e concorda em
cumprir todas as condições destes Termos, bem como das leis, normas, regulamentos e
estatutos federais, estaduais, locais e internacionais aplicáveis.
14.2. O Usuário deverá indenizar a Pearson Clinical e suas partes relacionadas contra e com
respeito a todas e quaisquer perdas decorrentes de, com base em, ou relacionados a quaisquer
atividades do Usuário ou de qualquer pessoa utilizando o login e senha do Usuário na
Plataforma, incluindo, mas não limitado a qualquer: (i) violação de quaisquer direitos de
terceiros; (ii) violação por parte do Usuário de qualquer avença, declaração ou garantia contida
nos presentes Termos; e (iii) não cumprimento por parte do Usuário das leis aplicáveis.
14.3. Na máxima extensão permitida por lei, a Pearson Clinical se exime de qualquer
responsabilidade por danos ou perdas sofridos pelos Usuários ou por quaisquer terceiros,
exceto em caso de dolo da Pearson Clinical, resultantes: (i) do acesso ou uso da Plataforma; (ii)
da aplicação dos Testes pelos Usuários; (iii) de inexatidão, imprecisão ou incompletude das
informações constantes da Plataforma; ou (iv) do uso dos Relatórios.
14.4. Na medida permitida por lei, você concorda em isentar, indenizar e defender a Pearson
Clinical de e contra todas e quaisquer reclamações, cobranças, demandas, danos,
responsabilidades, perdas, despesas e responsabilidades de qualquer natureza e de qualquer
forma que surjam, incorridos ou sofridos pela Pearson Clinical, direta ou indiretamente, em
razão de qualquer violação destes Termos.
14.5. Você concorda que é sua responsabilidade usar a Plataforma de modo adequado e de
acordo as leis, regulamentos e diretrizes profissionais aplicáveis. Você entende e concorda que
a Plataforma deve ser usada como ferramenta no processo geral de avaliação e não foi
projetada para ser usada isoladamente ou para substituir a análise profissional dos Profissionais
Individuais ou Examinadores de Empresa. A Pearson Clinical não é responsável por quaisquer
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reclamações ou danos incorridos em conexão com o uso indevido dos Testes ou dos Relatórios.
A Plataforma não deve ser utilizada para auto-orientação, ou para qualquer indivíduo ou
organização envolvida em aplicação de Testes e aconselhamento por correio.
14.6. A Pearson Clinical não garante, sob nenhuma hipótese, que a Plataforma esteja livre de
possíveis falhas, interrupções, vírus e outros fatores tecnológicos fora do controle da
Plataforma.
14.7. A PLATAFORMA É FORNECIDA A VOCÊ “CONFORME SE ENCONTRA” (“AS IS”), SEM
GARANTIA DE QUALQUER NATUREZA, QUER EXPRESSA QUER TÁCITA, INCLUSIVE, MAS SEM
LIMITAÇÃO, GARANTIAS DE AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO, EXATIDÃO, DESEMPENHO, ESFORÇO,
GARANTIAS DE ADEQUAÇÃO A FIM GENÉRICO E/OU GARANTIAS DE ADEQUAÇÃO PARA UM
FIM ESPECÍFICO. A PEARSON CLINICAL NÃO GARANTE QUE O DESEMPENHO DA PLATAFORMA
SERÁ ININTERRUPTO OU ISENTO DE ERROS. A PEARSON CLINICAL NÃO PRESTA NENHUMA
GARANTIA EM RELAÇÃO A QUAISQUER RESULTADOS QUE POSSAM SER OBTIDOS MEDIANTE
USO DA PLATAFORMA.
14.8. EM NENHUM CASO AS EMPRESAS DO GRUPO DA PEARSON CLINICAL (OU
SEUS DIRETORES, CONSELHEIROS E AFILIADOS) SERÃO RESPONSÁVEIS POR
QUAISQUER DANOS DIRETOS OU INDIRETOS DECORRENTES OU DE QUALQUER
FORMA RELACIONADOS AO ACESSO OU USO DA PLATAFORMA POR VOCÊ.
15.

Disposições Gerais
15.1. A nulidade, anulação ou inexequibilidade de qualquer item destes Termos ou da Política
de Privacidade não prejudicará os demais, que permanecerão íntegros e plenamente válidos e
eficazes para todos os fins de direito.
15.2. Estes Termos e a Política de Privacidade obrigam a Pearson Clinical e o Usuário, seus
herdeiros e sucessores a qualquer título.
15.3. Estes Termos e o uso da Plataforma não estabelecem qualquer relação de mandato,
sociedade e/ou associação, agenciamento, representação, consórcio, joint venture ou
responsabilidade solidária ou subsidiária entre a Pearson Clinical e os Usuários, que são
pessoas independentes e autônomas para todos os fins de direito, tampouco confere poderes
de representação uma para a outra em quaisquer negócios jurídicos.
15.4. Estes Termos e o uso da Plataforma não criam ou estabelecem qualquer vínculo
empregatício entre a Pearson Clinical e os Usuários.
15.5. A Plataforma é administrada pela Pearson Clinical a partir de seus escritórios no Brasil.
Não garantimos que os materiais ou funcionalidades da Plataforma sejam adequados, legais ou
estejam disponíveis para uso fora do Brasil. Caso você acesse e utilize a Plataforma de locais
fora do Brasil, você será responsável pelo cumprimento de todas as leis locais.
15.6. Considerando o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (UE) 2016/679, caso
você esteja localizado na União Europeia, você não deve utilizar a Plataforma.

16.

Legislação e Eleição de Foro
16.1. Estes Termos serão regidos e interpretados de acordo com as leis da República
Federativa do Brasil.
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16.2. O Usuário e a Pearson Clinical elegem o Foro da Comarca de São Paulo/SP para dirimir
qualquer disputa decorrente destes Termos, da Política de Privacidade e da relação entre
Pearson Clinical e Usuário, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.
17.

Contato
17.1. Em caso de dúvidas, reclamações ou solicitações em relação à Plataforma, entre em
contato através do e-mail testes@pearsonclinical.com.br.
***
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