Caro usuário dos sistemas TALENTVEST,
Cumpre-nos informá-los que, apesar de todos os investimentos em segurança realizados pela
TALENTVEST, o sistema da empresa sofreu ataques de hackers, ocasionando o vazamento de
dados básicos de alunos que realizaram o vestibular da Fundação Técnico Educacional Souza
Marques, na área de saúde, para o ano letivo de 2020.
Cumpre ressaltar que a tentativa de ataques sempre ocorreu no sistema da TALENTVEST,
todavia, até a realização do último vestibular todos os ataques foram infrutíferos.
A empresa TALENTVEST, após tomar conhecimento dos dados vazados, bem como da notícia
sobre mensagens de conteúdo falso enviadas pelo aplicativo WhatsApp, para candidatos do
Processo Seletivo 2020 da área de saúde do Fundação Técnico Educacional Souza Marques,
adotou as seguintes medidas:
a)

troca imediata das senhas dos usuários que tem acesso ao sistema de administração das
inscrições do Processo Seletivo;

b)

remoção de todos os subsistemas de inscrição do site da TALENTVEST;

c)

avaliação dos servidores.

d)

reforço na segurança do sistema

Desta forma, impedimos o acesso a todos os subsistemas que possibilitariam informações dos
bancos de dados de inscrição, mesmo os mais antigos. Com isso, todas as consultas ao material
de inscrição estão inoperantes.
Além disso, estamos acompanhando o processo que a Fundação Souza Marques apresentou à
polícia para apuração dos fatos.
Segundo especialistas em segurança da informação, vazamentos de dados podem ocorrer em
qualquer setor de atividade, como empresas de grande porte, bancos, cartórios entre outras
que já tiveram seus dados expostos devido a estes ataques.
Por último, reforçamos algumas práticas de segurança, recomendadas por especialistas, que
podem minimizar os efeitos de qualquer vazamento e ajudam a impedir alguns tipos de
ataques.
-

Não salve dados de pagamento nos sites de compras;

-

Faça ajustes de privacidade em redes sociais e outros serviços;

-

Não repita a mesma senha em vários sites;

-

Não use perfis de redes sociais para fazer login em outros sites;

-

Reveja as permissões de aplicativos;

-

Ative a verificação em duas etapas, quando disponível;

-

Evite usar redes Wi-Fi públicas.

Cordialmente,
TALENTVEST
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