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CHAMADA PÚBLICA PARA PARTICIPAÇÃO NO CONCURSO CULTURAL

CONTÁGIO DO BEM

 
ANEXO II

 
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E VOZ

 
Eu, __________________________________________________, portador da cédula
de identidade nº ___________________, inscrito no CPF nº ___________________,
residente em ___________________________________________________ nº _______,
na cidade de _______________________, AUTORIZO o uso de minha imagem e
voz (ou do menor de idade)
_____________________________________________________________ sob minha
responsabilidade) em foto ou filme, sem finalidade comercial, para ser
utilizada no Projeto Contágio do Bem.
A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da
imagem e voz acima mencionado, em todo o território nacional e no exterior,
em todas as suas modalidades e, em destaque, das seguintes formas: (I)
homepage; (II) cartazes; (III) mídias digitais; (IV) divulgação em geral. 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
minha imagem e voz ou qualquer outro.
 

________________, ____ de ________________ de 2020.
 

_________________________________________________
Assinatura

 

Documento assinado eletronicamente por Antonio da Luz Júnior,
Reitor, em 07/05/2020, às 09:39, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm


http://sei.ifto.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando
o código verificador 0995894 e o código CRC 2F9381B1.
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