A IBM poderá emitir um convite para uma oferta de emprego para os cargos de
Application Developer, apenas para aqueles participantes que tenham participado e se
destacado na Maratona Behind the Code 2021 – 3ª Edição Am. Latina, obtendo um dos
10 primeiros lugares na classificação geral. Caso a oferta não seja aceita, esta pode
ser estendida aos participantes em classificações subsequentes na classificação geral.
O convite da IBM a qualquer um dos participantes para uma vaga não implica em oferta
de trabalho, devendo ainda:
1) Ter o diploma / certificado de educação exigido para o cargo ao qual a IBM está se
candidatando.
2) Realizar as entrevistas correspondentes com o Setor de Recursos Humanos e a
Unidade interessada em preencher uma Vaga.
3) Cumprir estritamente com os requisitos de triagem e avaliação de elegibilidade
exigidos pela IBM. O candidato deve cumprir a aptidão médica para o cargo (conforme
aplicável na legislação do país a que se candidata), bem como a entrega do diploma /
certificado de habilitações literárias exigido para o cargo, além dos demais requisitos
que são implementados por decisão a critério da IBM ou devido a requisitos legais.
4) Ter visto / autorização de trabalho ou estatuto de imigrante que permita trabalhar de
acordo com o que a lei determinar e se adaptar às funções que estão a ser
desempenhadas.
5) É imprescindível que o participante vencedor seja residente no país de abertura da
vaga.
6) A remuneração e as condições do contrato de trabalho, caso se concretize, serão
aquelas determinadas pela IBM de acordo com sua estrutura organizacional.
A IBM pode solicitar, a qualquer momento, a apresentação da documentação
correspondente de acordo com as disposições da lei e / ou processo interno da IBM.
Aqueles que não atendam aos requisitos acima não receberão uma oferta de trabalho
da IBM.

