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Disposições Gerais – Plataforma Mapa 

 

1. OBJETO 
1.1. A empresa Mapa Concursos & Coaching, inscrita sob o CNPJ 33.178.827/0001-49, doravante 

CONTRATADA, fornecerá a você, CONTRATANTE, pelo portal de domínio 
www.mapa.tutory.com.br, conteúdos referentes à preparação para provas, compostos de 
planejamento estratégico e automatizado com metas diárias e controle em tempo real da 
sua evolução nos estudos, de acordo com as condições dispostas neste instrumento 
(TERMOS DE USO). 

1.2. O CONTRATANTE é a PESSOA NATURAL que passará a ser identificada a partir do 
cadastramento no site pelo seu nome de usuário (login) e respectiva senha.  
Ao adquirir qualquer CONTEÚDO do Mapa Concursos, o CONTRATANTE concorda em se 
vincular a todas as cláusulas do presente TERMOS DE USO. 

1.3. Ao adquirir qualquer produto da CONTRATADA, o CONTRATANTE concorda em se vincular 
a todas as cláusulas do presente TERMOS DE USO, bem como com a Política de Privacidade 
da CONTRATADA. 

1.4. A aceitação deste TERMOS DE USO pelo CONTRATANTE se dará por meio de clique na caixa 
“Declaro que li e concordo com o contrato de compra de Mapa Concursos”, e/ou pela 
utilização pelo CONTRATANTE dos serviços do domínio www.mapa.tutory.com.br, e será 
condição para a aquisição de qualquer produto da CONTRATADA. 

1.5. Caso o potencial CONTRATANTE não concorde com o presente TERMOS DE USO, não poderá 
realizar a aquisição de nenhum produto, devendo se abster de acessar e utilizar a plataforma 
de ensino por não figurar como CONTRATANTE. 

 

2. CONTEÚDO 
2.1. O CONTEÚDO oferecido pela CONTRATADA será disponibilizado via plataforma de ensino, 

no site www.mapa.tutory.com.br por meio da ÁREA DO ALUNO.  
O acesso ao CONTEÚDO é de uso pessoal e intransferível do CONTRATANTE, sendo ilegal 
sua distribuição, venda, rateio, compartilhamento ou redistribuição por qualquer 
modalidade, seja física (cópias reprográficas), seja virtual (grupos de WhatsApp, bibliotecas 
virtuais, pastas compartilhadas, etc.).  

2.2. O CONTEÚDO oferecido se enquadra no conceito de mentoria, NÃO se tratando de um 
curso preparatório para concursos. Assim, NÃO serão disponibilizados videoaulas, cursos, 
livros, apostilas, arquivos digitais (PDFs) ou outras mídias na forma de materiais 
preparatórios para concursos. 

2.3. O tempo de mentoria contratado diz respeito à duração do acompanhamento e do acesso 
à plataforma e seus cronogramas, NÃO tendo relação com o tempo total para 
cumprimento do conteúdo programático pelo CONTRATANTE. 

2.4. A adaptação dos planos de estudo acontecerá e sem custos adicionais para o CONTRATANTE 
já matriculado em caso de abertura de edital de escolha do aluno, dentro da área contratada 
(cargo), em prazo a ser divulgado pela CONTRATADA após a abertura de edital. 

2.5. A CONTRATADA se reserva no direito de reagendar, suspender, modificar e cancelar 
atividades não essenciais dos planos de estudo. Entende-se por atividades não essenciais 
aquelas não relacionadas ao planejamento estratégico e automatizado com metas diárias e 
controle em tempo real da sua evolução nos estudos. Entende-se também por atividades 
não essenciais aquelas listadas como “bônus” na divulgação dos planos de estudo. 

2.6. A CONTRATADA não poderá ser responsabilizada por falhas ou atrasos na disponibilização 
dos CONTEÚDOS da mentoria, exceto quando comprovado o descumprimento das 
responsabilidades deste termo. 



Termos de Uso – Mapa Concursos 2023 

2 
 

 

3. ÁREA DO ALUNO 
3.1. O acesso à ÁREA DO ALUNO ocorre com a utilização do login e senha cadastrados 

pelo CONTRATANTE, os quais são liberados após a confirmação do pagamento, podendo 
ocorrer somente enquanto a assinatura estiver ativa, sem pendências financeiras.  

3.2. O acesso à ÁREA DO ALUNO é oneroso e personalíssimo, sendo proibido 
à CONTRATANTE compartilhar ou revender, por qualquer meio, seu login e senha de acesso. 
Em caso de desrespeito a tal disposição,  
a CONTRATADA se reserva o direito de bloquear o acesso do CONTRATANTE ao site (sem a 
devolução do valor pago). 

3.3. É responsabilidade do CONTRATANTE o sigilo do login e senha, para evitar o acesso não 
autorizado de terceiros à ÁREA DO ALUNO. 

3.4. A contagem do tempo de plano contratado pelo CONTRATANTE começa a partir do ato de 
matrícula na plataforma ou em sete dias após a confirmação de pagamento (o que ocorrer 
primeiro). 

3.5. A CONTRATADA, a seu exclusivo critério, poderá solicitar dados adicionais para identificação 
do CONTRATANTE tanto como pré-requisito para formalização da compra quanto para a 
manutenção do acesso à ÁREA DO ALUNO. 

3.6. O CONTRATANTE declara estar ciente de que a plataforma da CONTRATADA pode ter 
funcionalidades atualizadas, adicionadas, removidas ou alteradas a qualquer instante e sem 
aviso prévio, sem que a ele seja devida qualquer devolução de valores ou indenização a 
qualquer título. 

3.7. O acesso à ÁREA DO ALUNO será interrompido automaticamente após o período de trinta 
(30) dias sem utilização da plataforma, sem suspensão da contagem do tempo de plano 
contratado durante o período de interrupção. O CONTRATANTE poderá solicitar a 
reativação do acesso por meio dos meios de contato disponibilizados pela CONTRATADA. 

 

4. RESPONSABILIDADES 
4.1. Cabe à CONTRATADA disponibilizar o CONTEÚDO ao CONTRATANTE ao longo do período 

contratado, via ÁREA DO ALUNO, após a confirmação do respectivo cadastro, desde que as 
mensalidades estejam em dia. 

4.2. Cabe ao CONTRATANTE a completa e fidedigna identificação no seu ato de cadastro no site, 
reservando-se a CONTRATADA o direito de, a qualquer tempo, solicitar informações e/ou 
comprovantes adicionais para a liberação do acesso e efetivação da compra. Cabe 
ao CONTRATANTE a observância dos direitos autorais que resguardam as obras intelectuais 
objeto do presente contrato, nos termos da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998 (altera, 
atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências).  
Em caso de desrespeito a esta cláusula, a CONTRATADA se reserva o direito de bloquear o 
acesso do CONTRATANTE ao site (sem a devolução do valor pago), além das providências 
legais cabíveis na defesa de seus direitos.  

4.3. Ao CONTRATANTE é proibido manipular ou adulterar qualquer conteúdo da plataforma, de 
que é exemplo a cópia ou réplica de dados constantes dos planejamentos. Em caso de 
desrespeito a tal disposição, a CONTRATADA se reserva o direito de bloquear o acesso 
do CONTRATANTE ao site (sem a devolução do valor pago).  

4.4. Ao CONTRATANTE é proibido fazer mal uso dos recursos da plataforma, sendo de mal uso 
aquele cujo intuito é burlar ou manipular a estratégia de estudos. Em caso de desrespeito a 
tal disposição, a CONTRATADA se reserva o direito de bloquear o acesso 
do CONTRATANTE ao site (sem a devolução do valor pago). 

4.5. Ao CONTRATANTE é proibido fazer uso, burlar ou manipular recursos da plataforma com o 
intuito de obter vantagens financeiras. Em caso de desrespeito a tal disposição, 
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a CONTRATADA se reserva o direito de bloquear o acesso do CONTRATANTE ao site (sem a 
devolução do valor pago). 

4.6. O CONTRATANTE é responsável por procurar a equipe para solução de dúvidas, problemas 
com a plataforma, orientações sobre estratégias de estudo, notificações de atraso, 
adaptações nos cronogramas, dentre outras dúvidas concernentes ao plano de estudos. 

4.7. O CONTRATANTE é responsável pelo cumprimento das atividades sugeridas. 
4.8. O CONTRATANTE é responsável pelo acompanhamento dos canais oficiais de comunicação 

da mentoria, cabendo à CONTRATADA disponibilização e divulgação destes. 
4.9.  O CONTRATANTE é responsável por providenciar materiais preparatórios para 

acompanhamento do cronograma disponibilizado. 
4.10. O CONTRATANTE é responsável pelas atualizações de seus materiais preparatórios.  

 

 

5. CANCELAMENTO E RENOVAÇÃO 
5.1. Por razões comerciais, a CONTRATADA se reserva o direito de, a qualquer tempo, cancelar 

o acesso do CONTRATANTE à plataforma, hipótese em que o CONTRATANTE será 
informado e, uma vez finalizada a solicitação, seu acesso será encerrado.  

5.2. As solicitações de cancelamento deverão ocorrer por meio exclusivo do e-mail 
da CONTRATADA: contato@mapaconcursos.com.br ou por recurso disponível na Área do 
Aluno, de acordo com o plano contratado. 

5.3. O CONTRATANTE poderá cancelar o curso no prazo de sete dias da matrícula na plataforma, 
de acordo com a Lei Nº 8.078, De 11 De Setembro De 1990 (Código de Defesa do 
Consumidor). 

5.4. No caso das modalidades “Foco”, “Ouro”, ou “Premium”, será descontado um valor de 
trezentos (300) reais do ressarcimento da matrícula pago pela CONTRATANTE, no caso de 
cancelamento nas condições acima, caso a videoconferência individual com o mentor já 
tenha sido realizada no interstício de sete das, sendo este valor referente à prestação de 
serviço “consultoria por vídeo” prestado pela CONTRATADA. 

5.5. NÃO será possível cancelar o plano após esse prazo, exceto nas situações em que o 
CONTRATANTE comprovar que a CONTRATADA não cumpriu com as responsabilidades 
deste termo de uso. 

5.6. NÃO será possível ao CONTRATANTE cancelar o plano por motivo de não utilização da 
plataforma no período contratado, após o prazo definido no item 5.3. 

5.7. Cabe ao CONTRATANTE fazer uso da plataforma no período contratado, não sendo possível 
o cancelamento do plano de estudos após o período definido no item 5.3, quando por culpa 
exclusiva ou motivos pessoais do CONTRATANTE (imprevistos, desistência de prestar o 
concurso, não utilização da plataforma, etc.). 

5.8. Os planos de estudo NÃO se configuram na modalidade de assinatura, sendo o acesso 
contratado por período previamente determinado na página de venda do plano. Dessa 
forma, o eventual parcelamento do pagamento do plano NÃO se confunde com a 
modalidade de assinatura, não prevista por esse termo. 

5.9. Será possível a renovação do plano de estudos pelo CONTRATANTE por novos períodos, 
sujeito à disponibilidade do plano de estudos na loja e/ou do mentor responsável. 

5.10. Não será possível suspender o prazo de contratação do plano de estudos por culpa 
exclusiva ou motivos pessoais do CONTRATANTE. 

5.11. Não será possível pausar a contratação do plano de estudos por culpa exclusiva ou 
motivos pessoais do CONTRATANTE. 

5.12. Atrasos do CONTRATANTE nos cronogramas semanais e nas atividades propostas não 
serão computados no prazo final do plano de estudos. 
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5.13. Em caso de descumprimento pelo CONTRATANTE de qualquer cláusula deste TERMOS 
DE USO, poderá a CONTRATADA cancelar, de imediato e sem aviso prévio, seu acesso à 
ÁREA DO ALUNO e ao CONTEÚDO nela disponibilizado, sem a devolução de qualquer valor. 

 
 
6. MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS 
6.1. Será possível a migração para planos de pré-edital ou base do mesmo mentor e mesma 

modalidade, limitado a uma migração gratuita no período contratado. Migrações adicionais 
estarão sujeitas ao pagamento da taxa de migração no valor de 110 (cento e dez) reais pelo 
CONTRATANTE. 

6.2. Será possível a migração para planos de estudo pré-edital ou base de mentores diferentes, 
condicionada ao pagamento da taxa de migração no valor de 110 (cento e dez) reais pelo 
CONTRATANTE. 

6.3. Será possível a migração para novos planos de pós-edital, sem custos adicionais, pelo prazo 
de até 7 (sete) dias do lançamento do novo plano (período de migração), para 
CONTRATANTES já matriculados e com cadastro ativo (plano na vigência) na plataforma, no 
momento da abertura do período de migração. O CONTRATANTE é responsável por 
manifestar o desejo de migração para o plano pós-edital no prazo divulgado. A 
CONTRATADA é responsável por publicar as datas de início e fim dos períodos de migração. 

6.4. Não será possível a migração para planos de estudo pós-edital após findo o período de 
migração. 

6.5. Os CONTRATANTES de planos pré-edital serão migrados para o respectivo plano pós-edital 
atualizado, sem custos adicionais, no prazo a ser informado pela CONTRATADA após o 
lançamento dos novos planos. Neste caso, a duração do plano de estudos permanecerá a 
mesma contratada inicialmente no plano pré-edital. 

 
 
 
 

 

7. DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS DOS PLANOS DA MODALIDADE “FOCO”, “OURO”, OU 
“PREMIUM” 

8.1.  A entrada no curso está condicionada ao contato prévio da equipe com o aluno para 
confirmação da disponibilidade de vagas, com matrícula em até três dias após o envio do 
convite ao aluno. O não cumprimento deste requisito culminará no cancelamento da 
matrícula feita. 

8.2.  A contagem do início do plano de estudos se dá a partir do momento em que o cadastro na 
plataforma é efetivado, ou em sete dias corridos após a confirmação do pagamento (o que 
ocorrer primeiro). 

8.3.  Será possível a mudança de edital base dos cronogramas mensalmente (uma vez ao mês), 
contanto que o aluno avise do desejo de mudança com uma semana de antecedência desta 
e que o edital seja de abrangência do trabalho da equipe Mapa, com aceite do mentor. 

8.4. A mudança de edital ou matérias base dos planos de modalidade Foco está condicionada à 
disponibilidade de atendimento do edital e matérias desejadas pela equipe no momento da 
solicitação de mudança 

8.5.   A adaptação será imediata em caso de abertura de edital de escolha do aluno, dentro da 
área contratada (cargo). 
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9. RESPONSABILIDADES DA EMPRESA NOS PLANOS DE MODALIDADE “FOCO”, “OURO” OU 
“PREMIUM” 

9.1. A equipe Mapa se compromete a matricular o aluno no plano personalizado Foco após envio 
do questionário preenchido e a realização da videoconferência.  

9.2. A orientação específica do plano de estudos (análise individual), personalização e 
disponibilização dos cronogramas está condicionada ao envio do questionário de início 
preenchido pelo aluno, e à realização da videoconferência inicial. Apenas novas matrículas 
incluem a realização da análise do questionário e realização da videoconferência inicial, não 
sendo contempladas na renovação de períodos subsequentes. 

9.3. A equipe Mapa se compromete a agendar a videoconferência em até dez (10) dias corridos 
após a confirmação da matrícula no plano de estudos. 

9.4. A equipe Mapa se compromete a fazer o follow-up diariamente (solução de dúvidas), 
acompanhamento básico quinzenalmente e aprofundado mensalmente, em que o 
desempenho do aluno será analisado pelo coach responsável. 

 

10. RESPONSABILIDADES DO ALUNO 
10.1. O aluno se compromete a finalizar os módulos da consultoria antes do início dos 

estudos. A equipe Mapa não se responsabiliza por dificuldades no cumprimento dos 
métodos de estudo sugeridos caso o aluno não tenha finalizado os módulos, pré-requisito 
para bom seguimento dos cronogramas. 

10.2. O aluno é responsável por procurar a equipe para solução de dúvidas, problemas com a 
plataforma, orientações sobre estratégias de estudo, notificações de atraso, adaptações nos 
cronogramas, dentre outras dúvidas concernentes ao plano de estudos. 

10.3. O aluno é responsável pelo cumprimento das atividades sugeridas. 
10.4. É responsabilidade do aluno escolher uma das datas sugeridas para a sessão de 

videoconferência. O agendamento desta está condicionado ao envio do questionário de 
início preenchido pelo aluno. 

10.5. Atrasos do aluno nos cronogramas semanais e nas atividades propostas não serão 
computados no prazo final do plano de estudos. 

 

11. DISPOSIÇÕES SOBRE A EXTENSÃO DO PLANO, DURAÇÃO E PAUSAS 
11.1. O aluno será contatado antes do vencimento do plano de estudos para renovação a 

critério deste. 
11.2. O acesso à plataforma será interrompido com o vencimento do plano de estudos. 
11.3. Não será possível suspender ou cancelar o plano de estudos por motivos pessoais. 
11.4. O tempo de mentoria contratado diz respeito à duração do acompanhamento e do 

acesso à plataforma e seus cronogramas, não tendo relação com o tempo total para 
cumprimento do conteúdo programático pelo aluno. 

11.5. Entenda-se por novas matrículas aquelas cujo CONTRATANTE não tenha cadastro na 
plataforma Mapa na mesma modalidade de plano. 

11.6. Entenda-se por renovação a extensão do período contratado, na mesma modalidade 
de plano, de CONTRATANTES com cadastro ativo na plataforma. 

11.7. O vencimento do plano do CONTRATANTE implicará na perda de acesso a todos os 
serviços ou funcionalidades incluídas na mentoria. 
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12. DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS DOS PLANOS PÓS-EDITAL 
12.1. Entende-se por planos pós-edital aqueles lançados após a publicação de um novo edital, 

de acordo com novo conteúdo programático divulgado pela banca organizadora. 
12.2. Entende-se por planos pré-edital aqueles lançados antes da publicação de um edital 

vigente, de acordo com o conteúdo programático do último concurso para a instituição. 
12.3. Aos CONTRATANTES matriculados em planos pré-edital, o conteúdo do plano será 

adequado sem custos adicionais de acordo com o novo edital. 
12.4. A matrícula nos planos pré-edital será vigente até a data inicialmente contratada no 

plano pré-edital (trimestral, semestral ou anual). 
12.5. A matrícula nos planos pós-edital será vigente até a data original das provas objetivas, 

conforme disposto no edital do concurso na sua primeira publicação. 
12.6.  No caso de suspensão da prova, os CONTRATANTES já matriculados nos planos pós-

edital terão a opção excepcional de renovação mensal até a nova data da prova, no valor de 
duzentos e trinta (230) reais mensais, condição vigente para renovação nos planos pós-
edital lançados a partir de data de 01 de abril de 2023. 

12.7. A opção de renovação mensal no valor explicitado acima é válida apenas para 
CONTRATANTES já matriculados em planos pós-edital, no caso de suspensão da prova por 
motivos de força maior. 

12.8. A opção de renovação mensal no valor explicitado acima também é válida para os 
CONTRATANTES com matrícula ativa em planos pré-edital atualizados para planos pós-
edital, desde que a matrícula na plataforma tenha sido feita antes da publicação do novo 
plano e desde que a renovação seja feita no mesmo plano inicialmente contratado. Esta 
condição se encerra após a realização da prova (primeira etapa ou fase, prova objetiva e/ou 
discursiva). 

12.9. A opção de renovação mensal (“renovação ALUNOS”) NÃO é válida para novas 
matrículas nos planos pós-edital, e a utilização desta opção pelo CONTRATANTE ensejará 
cancelamento da matrícula e reembolso do valor pago. 

12.10. A opção de renovação mensal NÃO poderá ser utilizada concomitantemente com outras 
promoções, cupons ou descontos. 

 

13. TERMO DE CONSENTIMENTO PARA TRATAMENTO DE DADOS 
13.1. Em observância à Lei nº. 13.709/18 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e demais 

normativas aplicáveis sobre proteção de Dados Pessoais, o CONTRATANTE ao concordar 
com estes termos de uso, se manifesta de  forma informada, livre, expressa e consciente, 
no sentido de autorizar a CONTRATADA a realizar o tratamento de seus Dados Pessoais para 
as finalidades e de  acordo com as condições aqui estabelecidas. 

13.2. Dados Pessoais: 
13.2.1. Nome completo; 
13.2.2. Data de nascimento; 
13.2.3. Número e Imagem da Carteira de Identidade ou outro documento de identidade;  
13.2.4. Número e Imagem do Cadastro de Pessoas Físicas – CPF;  
13.2.5. Endereço completo;  
13.2.6. Números de telefone, WhatsApp, e endereços eletrônicos; 
13.3. Finalidades do tratamento: 
13.3.1. Cumprir as obrigações contratuais, legais e regulatórias da CONTRATADA, em razão de 

suas atividades;  
13.3.2. Execução de seus Programas e prestação de serviços;  
13.3.3. Oferecer produtos e serviços que sejam do potencial interesse do CONTRATANTE;  
13.3.4. Realizar pesquisas com os clientes;  
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13.3.5. Realizar a comunicação oficial referente a serviços da CONTRATADA, por meio de 
quaisquer canais de comunicação (telefone, e-mail, SMS, WhatsApp, Telegram, etc.); 

13.4. Responsabilidade pela segurança de dados: 
13.4.1. A CONTRATADA se responsabiliza por manter medidas de segurança técnicas e 

administrativas suficientes a proteger os dados pessoais do CONTRATANTE, 
comunicando ao CONTRATANTE, caso aconteça qualquer incidente de segurança que 
possa acarretar risco ou dano relevante, conforme o artigo 48 da Lei 13.709/2018.  

13.5. Término do tratamento de dados: 
13.5.1. Fica permitido à CONTRATADA manter e utilizar os dados pessoais do CONTRATANTE 

durante todo o período de duração do plano de estudos contratado. 
13.5.2. O CONTRATANTE fica ciente de que a CONTRATADA deverá permanecer com os seus 

dados pelo período de duração de todo o plano de estudos contratado. 
13.6. Direito de revogação do consentimento: 
13.6.1. O CONTRATANTE poderá revogar seu consentimento, a qualquer tempo, por carta 

eletrônica ou escrita, conforme o parágrafo 5º do artigo 8º combinado com o inciso VI 
do caput do artigo 18 e com o artigo 16 da Lei 13.709/2018, estando ciente que tal 
revogação impossibilita a manutenção do cadastro de usuário na plataforma 
www.mapa.tutory.com.br, hipótese em que não haverá ressarcimento pelo período não 
utilizado do plano de estudos. 

 
14. DISPOSIÇÕES GERAIS 
14.1. Dúvidas e casos omissos devem ser encaminhados à CONTRATADA pelo e-

mail contato@mapaconcursos.com.br ou por outros meios de contato disponibilizados no 
site www.mapaconcursos.com.br. 

14.2. Fica eleito o foro da comarca da cidade de Porto Alegre/RS, com expressa renúncia a 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as questões oriundas da 
interpretação e execução do presente TERMOS DE USO. 

 

 

http://www.mapa.tutory.com.br/
http://www.mapaconcursos.com.br/

