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TERMOS DE USO 
 

Hospital Porto Dias Ltda. (“Hospital” ou “Hospital Porto Dias”) 
CNPJ nº 84.154.608/0001-60 

 
 
Estes Termos de Uso regem o seu acesso ao site hpd.com.br (“Site”), operado pelo 

Hospital Porto Dias. O seu conteúdo pertence, em grande parte, ao Hospital Porto Dias, 

mas também pode ser de propriedade de terceiros, publicados no site em virtude de uma 

licença, cessão ou outra forma de contrato entre o terceiro e o Hospital. 

Criamos este Site para aproximar e facilitar nosso relacionamento com Você. No 

entanto, ao acessá-lo, utilizar suas funcionalidades e seu conteúdo, pressupõe-se a leitura 

e concordância automática com todos os termos aqui estabelecidos, por isso se Você não 

concorda com eles, não deve entrar em contato com o Hospital por meio dos recursos do 

Site, registrar seus dados, ou até mesmo continuar navegando neste Site.  

O Hospital Porto Dias se reserva o direito de modificar ou alterar estes Termos de 

Uso sem aviso prévio a qualquer momento. Portanto, é importante que Você leia esta 

página regularmente para garantir que esteja atualizado quanto a quaisquer alterações. 

Quaisquer perguntas ou comentários sobre ou problemas com este Site, entre em 

contato conosco enviando um e-mail para privacidade@hpd.com.br. 

Se Você tomar conhecimento do uso indevido deste Site por qualquer pessoa, por 

favor, entre em contato conosco. 

 

Acesso e uso 

 

Todo conteúdo deste Site está protegido por marcas registradas e leis de direitos 

autorais e devem ser usados apenas para fins pessoais e não comerciais. Isso significa 

que Você só pode visualizar ou fazer download de material deste site para seu próprio uso 

e deve manter todos os avisos de direitos autorais e outros avisos de propriedade 

intelectual anexados ao material baixado.  

A reprodução, divulgação, compartilhamento, distribuição, publicação, modificação, 

cópia e/ou transmissão do conteúdo deste site são proibidos, (inclusive por e-mail, 

aplicativos, fotos, fotos de tela, mensagens de texto ou outros meios eletrônicos), a menos 

que Você tenha obtido o consentimento prévio por escrito do Hospital Porto Dias ou esteja 

expressamente permitido por este Site, observado a indicação do crédito pelo conteúdo ao 

Hospital Porto Dias.  
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O conteúdo incluído nesta proibição inclui, sem limitação, qualquer texto, gráficos, 

logotipos, fotografias, material de áudio ou vídeo ou fotos de material audiovisual 

disponíveis neste Site. O uso do conteúdo deste Site em qualquer outro site ou ambiente 

de computador em rede sem a indicação da origem é igualmente proibido.  

Você também é estritamente proibido de criar obras ou materiais derivados ou 

baseados nos conteúdos deste Site, incluindo, sem limitação, fontes, ícones, botões de 

links, papel de parede, temas para desktop, e/ou qualquer material não licenciado.  

 

Oportunidades de emprego 

 

O Hospital Porto Dias pode, de tempos em tempos, publicar oportunidades de 

emprego no Site e/ou convidar os usuários a enviar currículos. Se Você optar por enviar 

seu nome, informações de contato, currículo e/ou outras informações pessoais ao Hospital 

Porto Dias em resposta a vagas de empregos, está autorizando o Hospital a utilizar essas 

informações para todos os propósitos legais e legítimos de recrutamento e seleção. O 

Hospital Porto Dias também poderá, a seu exclusivo critério, enviar suas informações à 

suas subsidiárias e afiliadas para fins de interesses legítimos. Nada nestes Termos de Uso 

ou no Site constituirá uma promessa do Hospital Porto Dias de entrevistar, contratar ou 

empregar qualquer pessoa que envie suas informações, nem constituirá uma promessa de 

que o Hospital verificará todas as informações enviadas pelos usuários. 

 

Sites vinculados 

 

Se o Hospital Porto Dias fornecer links ou indicadores para outros sites, nenhuma 

inferência ou suposição deve ser feita e nenhuma representação deve estar implícita de 

que o Hospital está conectado, opera ou controla esses sites. 

O Hospital Porto Dias não é responsável pelo conteúdo ou práticas de sites de 

terceiros que possam estar vinculados a este Site. Este Site também pode ser vinculado a 

outros sites operados por empresas afiliadas ao Hospital Porto Dias. Ao visitar outros sites, 

no entanto, Você deve consultar os termos de uso individuais de cada site. 
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Isenção de responsabilidade e garantias 

 

Embora o Hospital Porto Dias faça o possível para garantir o desempenho ideal do 

Site, Você concorda em usá-lo e confiar no conteúdo deste Site por sua conta e risco. 

O Site e todos os conteúdos são fornecidos como estão e, na extensão máxima 

permitida por lei, são fornecidos sem garantias de qualquer tipo, expressas ou implícitas. 

Isso significa, sem limitação, que o Hospital Porto Dias não garante que o Site seja 

adequado para qualquer finalidade específica; que as funções contidas nos conteúdos 

serão ininterruptas; que defeitos serão corrigidos; que o Site está livre de vírus e outros 

componentes nocivos ou que o Site é preciso, sem erros ou confiável. 

Você reconhece que o Hospital Porto Dias e afiliadas, juntamente com seus 

respectivos funcionários, agentes, diretores, executivos e acionistas, não são responsáveis 

por quaisquer atrasos, imprecisões, falhas, erros, omissões, interrupções, exclusões, 

defeitos, vírus, falhas na linha de comunicação ou por roubo, destruição, dano ou acesso 

não autorizado ao sistema ou à rede do seu computador. 

Você reconhece que o Hospital Porto Dias não é responsável por qualquer conduta 

ou material difamatório, ofensivo ou ilegal encontrado em conexão com este Site, incluindo 

qualquer material transmitido por qualquer meio por qualquer outra pessoa. 

Você reconhece que o Hospital não é responsável por quaisquer danos, incluindo, 

sem limitação, danos diretos, incidentais, especiais, consequentes ou punitivos, 

relacionados ou decorrentes do seu uso ou da sua incapacidade de usar o Site. 

 

 


