
  Concurso de Jingle para Fórum Multientidades de Paraisópolis  

 

Termo de Autorização de Uso de Imagem, Voz e Nome 
 

a ser preenchido, assinado, scaneado e encaminhado por email junto com a  
Ficha de Inscrição para concursojinglemulti@gmail.com até no máximo 6ª f 22/nov/19 23:00 max  

 

1 FORUM MULTIENTIDADES DE PARAISÓPOLIS: articular e integrar ações em rede que contribuam para a melhoria da qualidade 

de vida  na comunidade  de Paraisópolis como um todo 

O PERMITENTE 1 (nome completo do candidato 1) __________________________________________, RG ______________, 
CPF ____________, profissão ____________, endereço _______________________________, e o PERMITENTE 2 (nome 

completo do candidato 2 atuando em dupla com o candidato 1, quando aplicável) _______________________________________, RG ____________, 
CPF ____________, profissão ____________, endereço _________________________________, inscritos no Concurso 
de Jingle promovido por ocasião da comemoração do aniversário de 25 anos de atuação ininterrupta do Fórum 
Multientidades na comunidade de Paraisópolis (também referenciado como Multi, uma rede virtual que congrega ONGs e 

equipamentos públicos de Paraisópolis com a missão de articular e integrar ações em rede que contribuam 

para a melhoria da qualidade de vida na comunidade de Paraisópolis como um todo), autorizam o 
Fórum Multientidades de Paraisópolis e as suas entidades integrantes (“PERMISSIONÁRIAS) a usar sua imagem, voz ou 

nome, no que diz respeito a sua participação e ao material autoral inscrito neste concurso, diretamente ou através de 
suas parceiras, pelo prazo de 20 (vinte) anos, em todo o território nacional e exterior, incluindo mas não se limitando a 
meios eletrônicos como blogs, websites, redes sociais e outras plataformas disponíveis na Rede Mundial de Computadores 
(i.e. internet), jornais, revistas, folhetos institucionais e  publicitários, painéis, backlights, posters, expositores, displays, 
vitrines, toda e qualquer distribuição, utilização e publicação, que atendam aos objetivos e planejamento da Multi.  

Os PERMITENTES reconhecem e concordam expressamente que é permitido às PERMISSIONÁRIAS reproduzir, 
acrescentar, reduzir ou alterar detalhes das imagens, voz e nome objeto do presente, que serão utilizadas de acordo com 

as necessidades da PERMISSIONÁRIA. 
A presente autorização é concedida a título gratuito, irrevogável e irretratável, sem qualquer ônus às 

PERMISSIONÁRIAS, sendo permitido às PERMISSIONÁRIAS ceder ou licenciar a terceiros, total ou parcialmente, a título 
oneroso ou gratuito, o direito de uso de imagem, voz e nome aqui adquirido.  

Fica eleito o foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do 
presente Termo, com exceção de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente, juntamente com as testemunhas abaixo arroladas.  

São Paulo, 25 de outubro de 2019 
 

PERMITENTE 1 PERMITENTE 2 (usar somente em caso de dupla) 

Nome:  Nome:  

CPF:  CPF:  

    

TESTEMUNHA 1 TESTEMUNHA 2 

Nome:  Nome:  

CPF:  CPF:  

  
 

AUTORIZAÇÃO (EM CASO DE MENOR DE 18 ANOS) 

Eu, ______________________________________________,  RG ___________, CPF ____________, profissão 

__________, endereço _______________________________, autorizo meu (minha) filho 

________________________ , que é  o candidato 1 acima descrito , a participar do referido concurso  nas 

condições  acima. ___________________________________________   

ASSINATURA DO PAI , MÃE OU RESPONSÁVEL   

 

Eu, _____________________________________-_____,  RG ___________, CPF ____________, profissão 

__________, endereço _____________________________, autorizo meu (minha) filho 

________________________ , que é  o candidato 2 acima descrito , a participar do referido concurso  nas 

condições  acima. ___________________________________________  _ 

ASSINATURA DO PAI , MÃE OU RESPONSÁVEL   

 

mailto:concursojinglemulti@gmail.com

