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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 

  

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  

DE IMAGEM PARA ESTUDANTES 

 

Eu,____________________________________________________________________________, 

RG:_________________________, CPF:___________________-______, responsável legalmente 

pelo candidato __________________________________________________________________, 

CPF: _____________________-_______, que possui ____ anos  de  idade,  autorizo  o  uso  se  

sua  imagem,  para  ser  utilizada  pela Prefeitura Municipal de Jaguaré e pela Secretaria Municipal 

de Cultura, em qualquer material de divulgação da instituição e de suas atividades aos públicos 

externo e interno, desde que não haja desvirtuamento da sua finalidade. A presente autorização é 

concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem acima mencionada em todo território 

nacional e no exterior, em todas as suas modalidades, inclusive na internet. Por esta ser a 

expressão da minha vontade, declaro que autorizo o uso acima descrito sem que nada haja a ser 

reclamado a título de direitos conexos à imagem. 

Reconheço e aceito as colocações abaixo, que li e fazem parte integrante do regulamento do 

Concurso A VOZ ESTUDANTIL 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Jaguaré, ______ de______________________ de 2022 

 

 

____________________________________________________ 

Assinatura do responsável legal 

6. CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS 
 

6.1. Ao se inscrever no A VOZ ESTUDANTIL, os candidatos cedem de forma 
gratuita à promotora, todos os direitos autorais dos vídeos gravados pelos 
candidatos nas 1ª e 2ª etapas e imagens e vídeos tiradas durante a 
apresentação no palco da Sexta Cultural (3ª etapa), por prazo indeterminado, 
para veiculação e exibição em qualquer modalidade de utilização e meios 
existentes. 

6.2. Os candidatos autorizam a retirada do som, bem como a redução do 
tamanho dos créditos de seus vídeos e imagens, caso seja necessário para a 
exibição/veiculação em qualquer uma das mídias e/ou meios de comunicação. 

6.3. Os candidatos não receberão nenhuma remuneração pela veiculação e 
exibição dos vídeos e imagens em qualquer modalidade de utilização e meios 
existentes. 
 


