
ANEXO I - TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM

Eu,________________________________________________________________

__________  (nome),  ____________________________  (nacionalidade),

_________________  (estado  civil),  portador  da  Cédula  de  Identidade  (RG)  nº

__________________,  inscrito  no  CPF.  sob  nº  _______________________,

residente à Rua ________________________________, nº _______, na cidade de

____________________, AUTORIZO o uso de minha imagem em todo e qualquer

material, como fotos, documentos e outros meios de comunicação, para ser utilizada

no  Concurso  Fotográfico  “Referências”  e,  posteriormente,  na  hipótese  de  foto

selecionada pela comissão avaliadora, em campanhas promocionais e institucionais

do Instituto  Federal  Catarinense,  com sede na Rua das Missões,  nº 100,  Ponta

Aguda, Blumenau/SC, inscrito no CNPJ sob o nº 10.635.424/0001-86. Estou ciente

de que tais materiais são destinados à divulgação da instituição e de seus serviços

ofertados  à  população.  A  presente  autorização  é  concedida  a  título  gratuito,

abrangendo o uso da imagem acima mencionada em todo território nacional e no

exterior.

______________________(local), _____(dia) de ____________ (mês) de 2018. 

______________________________________________
(assinatura)



ANEXO II - TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE FOTOGRAFIA

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE FOTOGRAFIA

Eu, ____________________________________________,  portador da cédula de
identidade  RG  nº  __________________,  inscrito  no  CPF/MF  sob  nº
_________________________________,  nacionalidade  ________________,
estado  civil  ________________  residente  à  Av/Rua
___________________________________,  nº  _________,  município  de
________________,  estado  ____________  AUTORIZO  o  uso  da  fotografia
intitulada  _____________________________________________  em  todo  e
qualquer  material  produzido  pelo  Instituto  Federal  Catarinense,  destinado  à
divulgação da instituição ao público em geral. A presente autorização é concedida a
título gratuito, abrangendo o uso da imagem acima mencionada em todo território
nacional e no exterior. 

______________________(local),  _____ (dia) de _____________ (mês) de 2018. 

______________________________________________
(assinatura)
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