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Apresentação 

Este website utiliza cookies. Utilizamos cookies para personalizar conteúdo e anúncios, 

fornecer funcionalidades de redes sociais e analisar o nosso tráfego. Também partilhamos 

informações acerca da sua utilização do site com os nossos parceiros de redes sociais, de 

publicidade e de análise, que as podem combinar com outras informações que lhes forneceu 

ou recolhidas por estes a partir da sua utilização dos respetivos serviços. 

O que são cookies? 

Os cookies são pequenos arquivos de texto armazenados no navegador ou no disco rígido do 

seu computador (ou dispositivo semelhante) pelos websites que visita. Os cookies são 

normalmente usados para permitir que os websites funcionem, ou que funcionem de forma 

mais eficiente, bem como para fornecer informações aos proprietários dos respetivos 

websites. 

 

A lei diz que podemos armazenar cookies no seu dispositivo se forem estritamente necessários 

para o funcionamento deste site. Para todos os outros tipos de cookies precisamos da sua 

permissão. 

 

Este site utiliza diferentes tipos de cookies. Alguns cookies são colocados por serviços 

independentes que aparecem nas nossa página. 

 



 

 

Que tipo de cookies usamos e porquê? 

Usamos cookies para diferenciá-lo de outros utilizadores do nosso website. Os cookies são 

utilizados para lhe garantir a melhor experiência possível no nosso website e também nos 

permitem melhorá-lo. Tipos de cookies que usamos: 

Cookies necessários, cookies de estatísticas, cookies de preferências, cookies de marketing 

Neste site (www.sinep-mg.org.br  - www.sinepemg.org.br)  site temos: 

 

Cookies ativos no site 

• Necessários  

Os cookies necessários ajudam a tornar um website útil, permitindo funções básicas, como a 

navegação e o acesso à página para proteger áreas do website. O website pode não funcionar 

corretamente sem estes cookies. 

Nome Fornecedor Finalidade Validade Tipo 

PHPSESSID sinep-mg.org.br Cookie de sessão PHP associado ao conteúdo 

incorporado deste domínio. 

Sessão HTTP 

Cookie 

 

 

• Preferências  

Os cookies de preferência permitem que um website memorize as informações que mudam o 

comportamento ou o aspeto do website, como o seu idioma preferido ou a região em que se 

você encontra. 

Nome Fornecedor Finalidade Validade Tipo 

CookieConsent sinep-mg.org.br 
Armazena o estado de consentimento do 

usuário para o domínio atual 
1 ano HTTP Cookie 

 

 

• Estatísticas 

Os cookies de estatística ajudam os proprietários de websites a entenderem como os 

visitantes interagem com os websites, recolhendo e divulgando informações de forma 

anónima. 

http://www.sinep-mg.org.br/


Nome Fornecedor Finalidade Validade Tipo 

__Secure-3PAPISID google.com Registra um ID exclusivo que é usado 

para gerar dados estatísticos sobre 

como o visitante usa o site. 

2 anos HTTP 

Cookie 

__Secure-3PSID google.com Usado pelo Google Analytics para 

reduzir a taxa de solicitação 

1 dia HTTP 

Cookie 

__Secure-3PSIDCC google.com Registra um ID exclusivo que é usado 

para gerar dados estatísticos sobre 

como o visitante usa o site. 

1 dia HTTP 

Cookie 

APISID, SAPISID google-

analytics.com 

Usado para construir um perfil dos 

interesses do visitante do site. Este 

cookie funciona identificando 

exclusivamente seu navegador e 

dispositivo. 

500 dias Pixel 

Tracker 

SID google.com Usado para gerenciamento de 

estado de sessão. 

500 dias Pixel 

Tracker 

 

 

• Marketing  

Os cookies de marketing são utilizados para seguir os visitantes pelos websites. A intenção é 

exibir anúncios que sejam relevantes e apelativos para o utilizador individual e, logo, mais 

valiosos para os editores e anunciantes independentes. 

Nome Fornecedor Finalidade Validade Tipo 

1P_JAR google.com Este cookie contém informações sobre como 

o usuário final usa o site e qualquer 

publicidade que o usuário final possa ter visto 

antes de visitar o referido site. 

1 dia Pixel 

Tracker 

__Secure-APISID 
 

google-

analytics.com 

Usado para construir um perfil dos interesses 

do visitante do site e mostrar anúncios 

relevantes em outros sites. Este cookie 

funciona identificando exclusivamente seu 

navegador e dispositivo. 

Session Pixel 

Tracker 

__Secure-HSID google.com Usado para construir um perfil dos interesses 

do visitante do site e mostrar anúncios 

relevantes em outros sites. 

Persistent HTML 

Local 

Storage 



Nome Fornecedor Finalidade Validade Tipo 

__Secure-SSID google.com Contém informações sobre como o usuário 

final usa o site e qualquer publicidade que o 

usuário final possa ter visto antes de visitar o 

referido site. 

Persistent HTML 

Local 

Storage 

ANID google.com Usado para veiculação de publicidade pela 

web 

1 dia HTTP 

Cookie 

SEARCH_SAMESITE google-

analytics.com 

Este cookie é usado para criar grupos de 

usuários para direcionar publicidade 

500 dias Pixel 

Tracker 

NID google.com O Google rastreia usuários extensivamente, 

tanto por meio de seus próprios produtos e 

sites, quanto pelas inúmeras tecnologias 

incorporadas em muitos milhões de sites em 

todo o mundo. Ele usa os dados coletados na 

maioria desses serviços para traçar o perfil 

dos interesses dos usuários da web e vender 

espaço publicitário para organizações com 

base nesses perfis de interesse, bem como 

alinhar os anúncios ao conteúdo das páginas 

onde os anúncios de seus clientes aparecem. 

90 dias HTML 

Local 

Storage 

SIDCC google.com Este cookie contém informações sobre como 

o usuário final usa o site e qualquer 

publicidade que o usuário final possa ter visto 

antes de visitar o referido site. 

55 dias HTTP 

Cookie 

HSID google.com Usado para construir um perfil dos interesses 

do visitante do site e mostrar anúncios 

relevantes em outros sites. 

500 dias Pixel 

Tracker 

 

Como gerir cookies? 

 

Você pode bloquear os cookies ao ativar essa definição no seu navegador ou, em alternativa, 

aparecerá um banner específico que lhe permitirá recusar ou aceitar a definição de todos ou 

apenas alguns cookies. Em regra, essas definições estão disponíveis diretamente no website ou 

no menu «opções» ou «preferências» do seu navegador da Internet. No entanto, se usar a 

opção de gestão de cookies no website ou as definições do seu navegador para bloquear todos 

os cookies (incluindo os cookies estritamente necessários), poderá não conseguir aceder ao 

website ou a partes do mesmo. 

 

Depois de nos dar o seu consentimento para o uso de cookies, iremos armazenar um cookie 

no seu computador ou dispositivo para que fique registado para uma próxima vez. Se desejar 



anular o seu consentimento, o que poderá fazer em qualquer momento, terá de eliminar os 

seus cookies através da opção de gestão de cookies no website ou das opções de definição do 

seu navegador de Internet, clicando na opção de desativar os cookies disponíveis no website. 

 


