SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
NÚCLEO ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS

4º CONCURSO ESTADUAL DE PRODUÇÃO DE MATERIAL AUDIOVISUAL
SOBRE DROGAS
ANEXO II

(Menor de Idade)
TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS PARA O USO DE IMAGEM E VOZ
Eu, __________________________________________________, inscrito(a) no CPF sob o nº.
______________________, portador(a) do RG nº. ____________________, nascido(a) em
____/____/______,

residente

e

___________________________________________________,
_________________________________,

Estado

______,

domiciliado(a)

nº.

________,

responsável

legal

na

cidade

por

__________________________________________________, inscrito(a) no CPF sob o nº.
______________________, portador(a) do RG nº. ____________________, nascido(a) em
____/____/______,

residente

e

___________________________________________________,
_________________________________, Estado ______.

domiciliado(a)

nº.

________,

na

cidade

AUTORIZO, total e definitivamente, a utilização e/ou divulgação do nome, imagem e som de voz,

do menor acima discriminado, em todo e qualquer material entre fotos, vídeos e documentos, pelo
Núcleo Estadual de Política Sobre Drogas – NEPSD PR, que venham a ser apresentados em

qualquer tipo de meio de comunicação e que estejam relacionados ao 4º Concurso Estadual de
Produção de Material Audiovisual sobre Drogas – ano 2020.

AUTORIZO ainda, a cedência do material audiovisual produzido e enviado ao 4º Concurso

Estadual de Produção de Material Audiovisual sobre Drogas, o qual poderá ser publicado em
quaisquer veículos de comunicação.

DECLARO a exclusiva responsabilidade pela autoria, titularidade e respeito aos direitos de
imagem/autorais, me responsabilizando por tal declaração e todas as suas consequências.
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DECLARO ainda, que a cessão de direitos de uso do nome, imagem e som de voz aqui ajustadas

tem caráter definitivo, autorizando a sua reprodução e transmissão em número indeterminado de
vezes, por qualquer meio de comunicação existente, abrangendo o uso em todo território nacional e
internacional, fazendo-o de forma gratuita.

_________________, ____ de __________ de 2020.

_______________________________________
Assinatura do Aluno Inscrito*

_______________________________________
Assinatura do Responsável Legal*

*O reconhecimento de firma na assinatura, nessa fase do concurso, é facultativa.
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