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Alerta de fraude 
 
O Grupo Allegis controlador da Aerotek tomou conhecimento de um comportamento fraudulento de 
indivíduos que fingiam ser representantes do Grupo Allegis ou de suas marcas (Aerotek, TEKsystems 
ou Aston Carter) entrando em contato com candidatos em busca de emprego ou oportunidade de 
investimento. 
 
O Grupo Allegis e suas marcas nunca pedirão nenhum tipo de pagamento aos possíveis candidatos de 
emprego para acessar nossos serviços de contratação, incluindo a participação em entrevistas ou para 
receber ofertas de emprego. O Grupo Allegis e suas marcas também nunca pedirão aos candidatos para 
pagar uma taxa para garantir a contratação ou para receber salário. Além disso, o Grupo Allegis e suas 
marcas não operam nenhum site ou aplicativo móvel que pede para as pessoas fazerem investimentos, 
adquirirem produtos ou pagarem para receber comissões. 
 
Não envie dinheiro nunca para ninguém que diga ser do Grupo Allegis ou de suas marcas com relação a 
uma possível contratação, para receber salário ou investimentos com ganho de comissão, seja 
diretamente ou por meio de um aplicativo móvel. Verifique se todos os endereços de e-mail 
supostamente do Grupo Allegis ou de suas marcas terminam com o domínio correto 
(@allegisgroup.com, @aerotek.com, @teksystems.com ou @astoncarter.com).  
 
Ao baixar qualquer aplicativo móvel, verifique se o aplicativo é de uma fonte confiável como o Google 
Play ou a Apple ‘App’ Store. 
 
Se você tiver sido contatado ou enviado dinheiro com relação a alguma entrevista do Grupo Allegis, 
Aerotek, TEKsystems ou Aston Carter, alguma oferta de emprego, algum trabalho realizado ou algum 
esquema de investimento, entre em contato com apac.reportfraud@allegisgroup.com e relate o 
incidente. 
 

 
 
Allegis Group has become aware of fraudulent behaviour whereby individuals pretending to represent 

Allegis Group or its brands (Aerotek, TEKsystems or Aston Carter) are contacting job seekers regarding 

an employment or investment opportunity. 

Allegis Group or its brands will never ask prospective job seekers for any payment to access our 

employment services including attending interviews or to receive job offers. Allegis Group or its brands, 

also will never ask candidates to pay a fee to secure employment or in order to receive payment of their 

wages or salary. In addition, Allegis Group or its brands do not operate any websites or mobile 

applications which ask people to make investments, purchase products or pay any money to receive 

commission payments. 

Do not send money at any time to anyone claiming to be from Allegis Group or its brands in relation to 

prospective employment, or to receive wages or salary, or commission earning investments, either 

directly or via a mobile application. Please check all email addresses allegedly from Allegis Group or its 

brands end in the correct domain (@allegisgroup.com, @aerotek.com, @teksystems.com or 

@astoncarter.com).  

When downloading any mobile application, we encourage you to ensure the application is sourced from a 

trusted source such as Google Play or the Apple ‘App’ Store. 

If you have been contacted or have sent money in relation to an Allegis Group, Aerotek, TEKsystems or 

Aston Carter interview; employment offer, work carried out or an investment scheme, please contact us 

at apac.reportfraud@allegisgroup.com and report the incident. 
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