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ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO E 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE OBRA AUDIOVISUAL

Pela  presente  ficha de inscrição e  termo de autorização de exibição de
obra audiovisual, nós, 

(Nome 01) ____________________________, estudante, RG nº: ________________,
CPF nº ___________________, residente na Rua/Avenida ______________________
____________________ na cidade de __________________ Estado de __________,
assistido  ou  representado por  seu    (parentesco  e  Nome  )
____________________________,  RG  nº:  ________________,  CPF  nº
___________________.

(Nome 02) ____________________________, estudante, RG nº: ________________,
CPF nº ___________________, residente na Rua/Avenida ______________________
____________________ na cidade de __________________ Estado de __________, 
assistido  ou  representado por  seu    (parentesco  e  Nome  )
____________________________,  RG  nº:  ________________,  CPF  nº
___________________.

(Nome 03)____________________________, estudante, RG nº: ________________,
CPF nº ___________________, residente na Rua/Avenida ______________________
____________________ na cidade de __________________ Estado de __________,
assistido  ou  representado por  seu    (parentesco  e  Nome  )
____________________________,  RG  nº:  ________________,  CPF  nº
___________________.

(Nome 04)____________________________, estudante, RG nº: ________________,
CPF nº ___________________, residente na Rua/Avenida ______________________
____________________ na cidade de __________________ Estado de __________,
assistido  ou  representado por  seu    (parentesco  e  Nome  )
____________________________,  RG  nº:  ________________,  CPF  nº
___________________.

(Nome 05)____________________________, estudante, RG nº: ________________,
CPF nº ___________________, residente na Rua/Avenida ______________________
____________________ na cidade de __________________ Estado de __________,
assistido  ou  representado por  seu    (parentesco  e  Nome  )
____________________________,  RG  nº:  ________________,  CPF  nº
___________________.
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AUTORIZAMOS a exibição do vídeo/filme acima citado e assumimos toda e
qualquer  responsabilidade  sobre  a  utilização  desse,  isentando  o Conselho
Editorial do projeto Eco Kids e Eco Teens e as comissões constituídas para
este certame de quaisquer reclamações de terceiros em geral, relativamente à
titularidade dos direitos patrimoniais das obras audiovisuais cinematográficas,
objeto do presente, bem como no tocante a direitos conexos, sincronização
musical  e  direito  de  imagem,  porventura  decorrentes  do  vídeo/filme
mencionado  nesta  inscrição,  estando  de  acordo  com  todos  os  itens  do
Regulamento que rege este Concurso. 

Vitória da Conquista,______de  _________________de 2017. 

Assinatura por extenso do responsável pelo vídeo/filme. 

Primeiro Membro da equipe_____________________________________________

RESPONSÁVEL LEGAL ________________________________________________

Segundo Membro da equipe_____________________________________________

RESPONSÁVEL LEGAL ________________________________________________

Terceiro Membro da equipe_____________________________________________

RESPONSÁVEL LEGAL ________________________________________________

Quarto Membro da equipe_______________________________________________

RESPONSÁVEL LEGAL ________________________________________________

Quinto Membro da equipe_______________________________________________

RESPONSÁVEL LEGAL ________________________________________________
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ANEXO II – TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS DE USO DE OBRA AUDIOVISUAL

Pelo presente termo de cessão de direitos de uso de obra audiovisual, nós,

(Nome 01) ____________________________, estudante, RG nº: ________________,
CPF nº ___________________, residente na Rua/Avenida ______________________
____________________ na cidade de __________________ Estado de __________,
assistido  ou  representado por  seu    (parentesco  e  Nome  )
____________________________,  RG  nº:  ________________,  CPF  nº
___________________.

(Nome 02) ____________________________, estudante, RG nº: ________________,
CPF nº ___________________, residente na Rua/Avenida ______________________
____________________ na cidade de __________________ Estado de __________, 
assistido  ou  representado por  seu    (parentesco  e  Nome  )
____________________________,  RG  nº:  ________________,  CPF  nº
___________________.

(Nome 03)____________________________, estudante, RG nº: ________________,
CPF nº ___________________, residente na Rua/Avenida ______________________
____________________ na cidade de __________________ Estado de __________,
assistido  ou  representado por  seu    (parentesco  e  Nome  )
____________________________,  RG  nº:  ________________,  CPF  nº
___________________.

(Nome 04)____________________________, estudante, RG nº: ________________,
CPF nº ___________________, residente na Rua/Avenida ______________________
____________________ na cidade de __________________ Estado de __________,
assistido  ou  representado por  seu    (parentesco  e  Nome  )
____________________________,  RG  nº:  ________________,  CPF  nº
___________________.

(Nome 05)____________________________, estudante, RG nº: ________________,
CPF nº ___________________, residente na Rua/Avenida ______________________
____________________ na cidade de __________________ Estado de __________,
assistido  ou  representado por  seu    (parentesco  e  Nome  )
____________________________,  RG  nº:  ________________,  CPF  nº
___________________.

ora denominados CEDENTES, autorizamos, em caráter exclusivo e isento de qualquer
ônus,  permitida  sua difusão,  na forma do item 13.2 do edital,  o  uso de sua obra
audiovisual intitulada ____________________________________________________
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pelo  Conselho Editorial do projeto Eco Kids e Eco Teens,  responsável pelo EDITAL
01, de 04 de agosto de 2017,  CONCURSO DE AUDIOVISUAL ECO KIDS E ECO
TEENS, através  de  cada  uma  das  instituições  que  o  compõem,  em  conjunto  ou
isoladamente, ora denominado CESSIONÁRIO. Declaramos, como CEDENTES,  que
a obra em questão é de nossa autoria pessoal e que nos responsabilizamos, portanto,
pela sua originalidade, conferindo ao CESSIONÁRIO plenos direitos para escolha dos
meios de reprodução, meios de divulgação, formato, enfim tudo o que for necessário
para que a reprodução seja efetivada. Declaramos, por fim, que esta cessão vigorará
em caráter definitivo e irrevogável desde sua assinatura e consequente entrega da
obra audiovisual, podendo o CESSIONÁRIO, que terá o compromisso de  zelar pela
qualidade  da  reprodução  e  para  que  obra  audiovisual  dos  CEDENTES
permaneça fiel à obra original,   realizar  quantas reproduções julgar  conveniente,
ficando desde a subscrição deste termo autorizada sua reprodução e exibição por
número ilimitado de vezes, por qualquer meio de comunicação existente, Para maior
clareza, firma-se este termo na presença de duas testemunhas abaixo identificadas.

___________________________, _____de ______________de 2017.

CEDENTE 1__________________________________________________________ 

RESPONSÁVEL LEGAL ________________________________________________

CEDENTE 2__________________________________________________________ 

RESPONSÁVEL LEGAL ________________________________________________

CEDENTE 3__________________________________________________________ 

RESPONSÁVEL LEGAL ________________________________________________

CEDENTE 4__________________________________________________________ 

RESPONSÁVEL LEGAL ________________________________________________

CEDENTE 5__________________________________________________________ 

RESPONSÁVEL LEGAL ________________________________________________

TESTEMUNHAS:

________________________________________                                     

Responsável (coordenador, professor ou gestor)
________________________________________       
responsável (coordenador, professor ou gestor)
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ANEXO III – TERMO DE RESPONSABILIDADE PELA
 UTILIZAÇÃO DE IMAGEM DE TERCEIROS

Pelo presente termo de responsabilidade pela utilização de imagem de terceiros, nós,

(Nome 01) ____________________________, estudante, RG nº: ________________,
CPF nº ___________________, residente na Rua/Avenida ______________________
____________________ na cidade de __________________ Estado de __________,
assistido  ou  representado por  seu    (parentesco  e  Nome  )
____________________________,  RG  nº:  ________________,  CPF  nº
___________________.

(Nome 02) ____________________________, estudante, RG nº: ________________,
CPF nº ___________________, residente na Rua/Avenida ______________________
____________________ na cidade de __________________ Estado de __________, 
assistido  ou  representado por  seu    (parentesco  e  Nome  )
____________________________,  RG  nº:  ________________,  CPF  nº
___________________.

(Nome 03)____________________________, estudante, RG nº: ________________,
CPF nº ___________________, residente na Rua/Avenida ______________________
____________________ na cidade de __________________ Estado de __________,
assistido  ou  representado por  seu    (parentesco  e  Nome  )
____________________________,  RG  nº:  ________________,  CPF  nº
___________________.

(Nome 04)____________________________, estudante, RG nº: ________________,
CPF nº ___________________, residente na Rua/Avenida ______________________
____________________ na cidade de __________________ Estado de __________,
assistido  ou  representado por  seu    (parentesco  e  Nome  )
____________________________,  RG  nº:  ________________,  CPF  nº
___________________.

(Nome 05)____________________________, estudante, RG nº: ________________,
CPF nº ___________________, residente na Rua/Avenida ______________________
____________________ na cidade de __________________ Estado de __________,
assistido  ou  representado por  seu    (parentesco  e  Nome  )
____________________________,  RG  nº:  ________________,  CPF  nº
___________________.
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nos  responsabilizamos  pela  utilização  da  imagem de  terceiros  em  nosso  vídeo  e

afirmamos a  ciência  de que  a  utilização  das  imagens  de pessoas,  sem a  devida

autorização,   poderá  acarretar  problemas  jurídicos,  pelos  quais  assumimos  toda

responsabilidade. 

__________________________, _____de ______________de 2017. 

Primeiro Membro da equipe_____________________________________________

RESPONSÁVEL LEGAL ________________________________________________

Segundo Membro da equipe_____________________________________________

RESPONSÁVEL LEGAL ________________________________________________

Terceiro Membro da equipe_____________________________________________

RESPONSÁVEL LEGAL ________________________________________________

Quarto Membro da equipe_______________________________________________

RESPONSÁVEL LEGAL ________________________________________________

Quinto Membro da equipe_______________________________________________

RESPONSÁVEL LEGAL ________________________________________________

TESTEMUNHA:

Responsável (coordenador, professor ou gestor)
_____________________________________________
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ANEXO IV – TERMO DE CESSÃO DOS DIREITOS DE IMAGEM DE TERCEIROS

Pelo  presente  instrumento,  EU______________________________________

nacionalidade:__________________, estado civil:___________________, portador(a)

do RG n.º ____________________, registrado no CPF sob n.º ___________________

residente e domiciliado na Rua ____________________________________________

_________________________,  devidamente  assistido  e/ou  representado  (se  for  o

caso),  AUTORIZO  a  utilização  de  minha  imagem  em  obra

intitulada:_____________________________________________________________

_______________________________________ ciente de que a utilização da imagem

será em caráter  universal,  total  e  definitivo,  que se faz por  prazo indeterminado e

gratuito,  conforme  legislação  aplicável  à  matéria,  ao  AUTOR  DA  OBRA:

___________________________________________________________________

nacionalidade:____________________,  estado  civil:  _____________________,

portador do RG n.º_______________, registrado no CPF sob n.º ________________,

residente e domiciliado na Rua ____________________________________________

_______________________________________, _____ de ______________ de 2017.

Cidade-Estado

_________________________________________________
Assinatura por extenso

_________________________________________________
Assinatura do responsável legal 
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ANEXO V – TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E VOZ DE MENORES DE
IDADE 

Eu,__________________________________________________________________,
nacionalidade________________, estado civil _______________, portador da Cédula
de identidade RG nº._______________, inscrito no CPF/MF sob nº ______________,
residente na Av/Rua _____________________________________, nº. ____________
complemento _________________________________, na cidade _______________
e no estado ______________. Responsável legal pelo (a) menor _________________
__________________________________  Portador  de  identidade  RG  nº
___________________. AUTORIZO o uso de imagem e voz do menor supracitado (a)
em todo e qualquer material  entre fotos, vídeos e documentos, sem fins lucrativos,
para  ser  utilizada  pelo  Conselho  Editorial  do  projeto  Eco Kids  e  Eco Teens,
através de suas instituições, agindo em conjunto ou isoladamente, bem como
por quaisquer das comissões constituídas para o CONCURSO DE PRODUÇÃO
AUDIOVISUAL ECO KIDS E ECO TEENS 2017, com finalidade educativa, registro e
divulgação. A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso em
todo território nacional e no exterior, das seguintes formas: (I) folder de apresentação;
(II) anúncios em revistas e jornais em geral; (III)  home page; (IV) cartazes; (V) mídia
eletrônica  (painéis,  videotapes,  televisão,  cinema,  programa para rádio,  hipermídia,
Internet,  entre  outros).  Por  esta  ser  a  expressão  da  minha  vontade  declaro  que
autorizo o uso acima descrito sem que nada haja nada a ser reclamado a título de
direitos  conexos  à  imagem  e  voz,  ou  a  qualquer  outro,  e  assino  a  presente
autorização. 
______________________, _____ de ______________ de 2017.

Assinatura do responsável:

 ______________________________________________________ 
Assinatura do menor:

 ______________________________________________________ 

Telefone p/ contato: ____________________


