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Janeiro de 2021 

TERMOS LEGAIS 

Ganhadores do Processo Seletivo Novos Treinadores Five Brasil 

 

Deveres e Obrigações 

 

a) Agir como um representante Five/ MetaLife, falando em nome das 

empresas e se portando de forma adequada; 

 

b) O vencedor terá que dar exclusividades de imagem para a 

MetaLife/Five Brasil pelo período de 5 anos; 

 

c) O vencedor do Processo Seletivo autoriza a MetaLife Pilates/Five 

Brasil a usar, a seu critério, sua imagem, nome e voz, em qualquer 

tipo de mídia e peças promocionais para divulgação dos resultados 

do processo seletivo/metodologia e certificação inclusive na Internet 

e mídias offline; 

 

d) O vencedor assumirá o compromisso com a MetaLife/Five em estar 

disponível nas datas determinas pela empresa para a ministração das 

certificações Five; 

 

e) O vencedor assumirá o compromisso de estar presente nos eventos 

e feiras determinados pela empresa; 

 

f) O vencedor assinará um contrato de parceria/prestação de serviço 

com a MetaLife por 5 anos;  

 

g) O vencedor assumirá o compromisso de divulgar a metodologia e os 

cursos/certificações Five em suas redes sociais; 
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h) O vencedor assumirá o compromisso de estar presente nas reuniões 

e atualizações que o Five Brasil quando convocado; 

 

i) O vencedor assumirá o compromisso de entregar conteúdo em 

vídeo/foto e escrito para a MetaLife/Five Brasil quando solicitado e 

dentro do prazo estipulado; 

 

j) Cumprir prazos e horários, chegando sempre com, no mínimo, meia 

hora de antecedência aos cursos e eventos; 

 

k) Se preparar previamente, tanto com a fala quanto com os materiais 

escritos, trabalhando dentro do prazo estipulado previamente; 

 

l) Seguir as diretrizes da diretoria e da gerência de parcerias e eventos 

da MetaLife em relação a locais de ministração de cursos e 

participação em eventos, horários, estadias (quando houver), valor 

de alimentação, uniforme, direcionamento de público, entre outros; 

 

m) Estar sempre apto a responder aos questionamentos das pessoas 

sobre o método - pessoal ou virtualmente; 

 

n) Produzir materiais de divulgação (como vídeos, fotos, matérias para 

blogs e e-books) sempre que solicitado; 

 

o) Participar de lives, programas de televisão e entrevistas online e 

presenciais, voltadas à imprensa, sempre que necessário; 

 

p) Todos os candidatos no ato da convocação para a admissão devem 

possuir em sua integralidade a documentação comprobatória dos 

pré-requisitos exigidos para o processo. 

 

q) É de total responsabilidade do candidato, o custeio de despesas com 

deslocamento, acomodação e alimentação, na ocasião de sua 

participação nas diversas etapas do processo seletivo. 
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r)  As despesas com locomoção, hospedagem e alimentação, durante o 

processo seletivo fora da cidade de origem, ficarão a cargo do 

colaborador interessado em participar da seleção. 

 

s) Em nenhuma hipótese o prêmio poderá ser convertido em dinheiro 

ou trocado por qualquer bem, produto, serviço ou direito. 

 

t) É de total responsabilidade de o ganhador informar de forma correta 

e completa seus dados pessoais. 

 

SIGILO E CONFIDENCIALIDADE DAS INFORMAÇÕES  

 

1. Todos os dados fornecidos pelos participantes no ato de inscrição ficarão 
armazenados pela MetaLife que se compromete a utilizar as referidas 
informações somente para os fins acordados pelo participante no ato do 
cadastro. Fica facultado ao ORGANIZADOR e às Comissões de Avaliação e 
Julgadora conferir a autenticidade e veracidade de todas as informações 
cedidas pelos participantes.  

 

2 Caso as informações fornecidas pelos participantes mostrem-se, a 
qualquer tempo, inverídicas, seja através da devida verificação pelo 
ORGANIZADOR ou pelas Comissões de Avaliação e Julgadora, ou ainda, por 
outro meio de verificação, os participantes serão automaticamente 
desclassificados.  

 

PROPRIEDADE INTELECTUAL  

 

1. O participante garante, desde já, que é autor do conteúdo educacional 
(matérias para blogs e assessoria de imprensa) e que a mesma não infringe 
quaisquer direitos autorais de terceiros, bem como que possui todas as 
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 autorizações para divulgação do mesmo, sob pena de responder civil e 
criminalmente pelos prejuízos e/ou danos materiais e/ou morais que 
eventualmente venham a ser causados ao ORGANIZADOR e/ou terceiro 
lesado. 

 

USO DO NOME, IMAGEM E SOM DE VOZ DOS PARTICIPANTES 

 

1. Ao participar do Processo Seletivo Novos Treinadores Five Brasil, o 
Participante autoriza a utilização, de modo gratuito, definitivo e 
irrevogável, de seu nome e imagem, em qualquer meio/ veículo 
escolhido pelo ORGANIZADOR, para divulgação deste Processo, dos 
prêmios recebidos, ou de outras ações similares relacionadas a este 
processo seletivo por período indeterminado, sem restrição de 
frequência, sem que isso lhe implique qualquer tipo de ônus. 

 

1.1 As autorizações descritas acima não implicam em qualquer obrigação 
de divulgação, ou de pagamento de qualquer quantia por parte da MetaLife 
Pilates / Five Konzept Brasil.  

 

DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

1 O presente Processo Seletivo e o Regulamento poderão ser alterados, 
suspensos ou encerrados a qualquer momento, mediante comunicação 
prévia pelos mesmos meios de divulgação.  

 

2 Dúvidas ou situações não previstas neste Regulamento serão decididas de 
forma soberana e irrecorrível pelo ORGANIZADOR.  

 

3 Os participantes poderão esclarecer suas dúvidas pelo do e-mail 
fivebrasil@metalife.com.br 

 

mailto:fivebrasil@metalife.com.br
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4 As condições do presente Regulamento estão sujeitas a alterações 
determinadas pelas autoridades governamentais.  

 

5 O ORGANIZADOR não será responsável por problemas, falhas ou mau 
funcionamento técnico de qualquer tipo, em redes de computadores, 
servidores ou provedores, equipamentos de computadores, hardware ou 
software, nem por erro, interrupção, defeito, atraso ou falha em operações 
ou transmissões para o correto processamento de inscrições, incluindo, 
mas não se limitando, a transmissão imprecisa de inscrições ou a falha do 
ORGANIZADOR em recebê-las, em razão de problemas técnicos, 
congestionamento na internet ou no site ligado ao Concurso, vírus, queda 
de energia, falha de programação (bugs) ou violação por terceiros (hackers). 

 

5.1 Da mesma forma, o ORGANIZADOR não se responsabiliza pela 
ocorrência de casos fortuitos ou de força maior que possam impedir a 
participação do usuário.  

 

6 Estes termos são regidos pelas leis da República Federativa do Brasil e as 
Partes elegem o Foro Central da Comarca do Estado de São Paulo para 
dirimir quaisquer controvérsias deles decorrentes. 

 

Atenciosamente, 

Time Five Brasil/MetaLife 


