O Ciência Vitae é desenhado de forma a respeitar as opções pessoais de privacidade e a permitir que cada utilizador escolha o
que pretende partilhar no seu curriculum vitae (CV).
Para facilitar o preenchimento de informação o Ciência Vitae liga a vários sistemas para recuperar informação já existente.
Todos os fluxos de informação com sistemas externos são devidamente descritos e é sempre fornecido o adequado
conhecimento ou consentimento do utilizador.
As informações recebidas sofrem o escrutínio do utilizador, podendo optar por importar, completar ou alterar dados em
falta.
O utilizador pode publicar o seu CV sendo assim divulgada somente a informação publica que dele conste a qualquer pessoa
ou entidade, sem qualquer limitação de acesso. O utilizador deve verificar esta versão publica logo após publicação para
validar a informação em falta ou em excesso. Em qualquer momento o utilizador pode retirar o seu CV de publicação.
Para as ligações que não estejam previstas por lei, pode o utilizador remover o direito de acesso desses sistemas para futuras
ligações.
Não é controlável a remoção de dados anteriormente trocados com os sistemas externos, podendo permanecer nesses
sistemas os dados fornecidos com caracter publico.
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🅐 Previamente à abertura de um Ciência Vitae o utilizador deve ter um registo válido de Ciência ID
(www.ciência-id.pt).
Os dados de identificação do Ciência ID são reaproveitados para a abertura do novo registo Ciência Vitae.
Os dados comunicados do Ciência ID para o Ciência Vitae são:
- identificador CIÊNCIA ID
- Email
- Nome(s)
- Apelido(s)
- Documento de Identificação
- Número de Documento
- Data de Nascimento
- Género
- Nacionalidade
- Idioma
A informação de afiliações é gerida de forma autónoma ao Ciência Vitae, mantendo-se sempre sincronizada
nos dois sistemas – a alteração no Ciência ID provoca alteração no Ciência Vitae (e vice-versa).
Os dados de identificação que seja comunicados de forma oficial no Ciência ID provocam uma atualização
em todos os sistemas que usem a identificação, tal como o Ciência Vitae.

🅑 É possível definir o nível de privacidade dos dados no Ciência. Ao serem registados novos
dados estes ficarão automaticamente num dos 3 níveis definidos:


Informação Publica – em que os dados serão divulgados no currículo publicado (🅕) e portanto
ficam acessíveis de forma universal



Informação Partilhável – em que os dados não surgem no currículo publicado (🅕) mas serão
acessíveis por um conjunto de sistemas externos devidamente protocolados e conhecidos. Nestes
sistemas externos encontram-se os da FCT, DGEEC e outras entidades da Administração Central
que cumprem funções publicas bem definidas.



Informação privada – a informação que o utilizador expressamente colocar como informação
privada ficará omitida de qualquer acesso externo ou publicação. O Ciência Vitae poderá limitar
esta opção se a informação em causa for de conhecimento obrigatório (tal como a identificação
mínima que permita associar um currículo ao seu autor)

Existe informação que ao ser registada pode ser proposto um nível distinto do nível de privacidade
escolhido como preferência. Esta opção prende-se com o cuidado em manter privados dados que possam
ser mais sensíveis ou menos necessários na sua normal publicação, procurando sempre o interesse do
utilizador.
Somente por opção deliberada do utilizador é que uma informação passa entre os três estados definidos.
Deve portanto haver o cuidado por parte do utilizador de tornar acessível informação que considere para a
publicação (ou exportação) de um CV.

🅒 O Ciência Vitae procura recuperar o máximo de informação já existente noutros sistemas e portanto
permite evitar o recarregamento de dados e completar de forma mais eficiente o CV.
A importação de dados destes sistemas não é por opção do utilizador e a ligação carece por vezes de
identificação ou autenticação nos outros sistemas.
Mesmo após ligação, a informação que exista nestes sistemas não é importada para o Ciência Vitae sem
que antes seja apresentada ao utilizador e possível de validar, escolher ou completar os dados a importar.

🅓 Para alguns sistemas existe uma ligação dinâmica que permite a sincronização de alguns dados. Dados
específicos que sejam colocados no Ciência Vitae irão ser enviados para esses sistemas, assim como nova
informação que conste do sistema externo provoca um aviso para que o utilizador decida se pretende
atualizar no Ciência Vitae.
Estas ligações dinâmicas somente existirão se:


o utilizador assim o pretender ativando a sincronização



fornecer os dados de autenticação no sistema externo (os quais serão armazenados no Ciência
Vitae para posteriores acessos)

Em qualquer momento o utilizador pode auditar o registo das ligações executadas e pode também cancelar
esta mesma ligação dinâmica.
Desde esse momento deixarão de acontecer acessos, iniciados quer pelo Ciência Vitae quer pelo sistema
externo em causa, mas não será possível remover a informação antes fornecida do sistema externo.
Mesmo após cessar a ligação dinâmica, a gestão da informação existente no sistema externo cabe ao
utilizador com a autenticação fornecida.

🅔 Sempre que o utilizador pretenda uma versão de apresentação do CV pode usar a ferramenta de
exportação. Esta ferramenta permite a geração dos vários formatos mais reconhecidos, tais como PDF.
Somente será considerada nestas operações a informação que esteja definida como Informação Publica ou
Informação Partilhável – nunca a Informação Privada.
Também para um conjunto de sistemas externos protocolados (sobretudo ao nível da Administração
Central, tal como a FCT, a DGEEC, e para outros sistemas que serão devidamente comunicados e do
conhecimento do utilizador) existem desde já acessos aos dados para objetivos específicos.
Tais acessos poderão acontecer no âmbito da atividade devidamente legislada e ocorrerão somente no
estritamente necessário a essa função.
Sempre que seja oportuno será dado conhecimento ao utilizador de tais acessos, conjugando o devido
consentimento se adequado e sendo auditável no registo de acessos.
Somente serão consultáveis os dados que estejam definidos como Informação Publica ou Informação
Partilhável – nunca a Informação Privada.
Cabe ao utilizador a responsabilidade total no caso de informação essencial para a função em causa que
gerou o acesso não ser conhecida por se encontrar como Informação Privada.

🅕 Todos os dados existentes no Ciência Vitae somente serão acessíveis ao publico após o utilizador,
deliberadamente, publicar o seu currículo. Esta opção leva à produção de uma versão exclusivamente com
os dados que foram definidos como Informação Publica. Esta publicação ficará então acessível a qualquer
entidade, sem restrição e pode também ser pesquisável, quer pelas ferramentas de acesso direto, quer por
acessos máquina-a-máquina.
Em qualquer momento o utilizador pode remover a opção de publicação, retirando do Ciência Vitae a
presença deste currículo. No entanto, dado que os dados estiveram públicos, não será controlável usos ou
divulgação externa que outros sistemas ou entidades possam fazer da mesma informação.
O Ciência Vitae também fará um registo agregado de toda a informação que está publica em momentos
considerados oportunos e regulares, de forma a construir um registo agregado da informação de currículos
divulgados a um dado momento. A informação que consta desse registo agregado não sofrerá qualquer
tratamento posterior, preservando a informação que estava divulgada no momento da agregação.

Considera-se portanto que toda a informação que exista disponível num currículo publicado no ciência
vitae é informação publica, sem qualquer reserva na sua divulgação, cabendo ao seu autor a
responsabilidade da gestão de autoria, não reserva de direitos e veracidade.
🅖 O sistema permite a qualquer momento que o utilizador realize uma exportação de todos os dados
relevantes do currículo em formato XML. Este formato também permite a recuperação posterior de toda a
informação do currículo.

