
(Nome do estudante/participante)  

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA MENORES DE 18 ANOS (ATÉ O ATO DE INSCRIÇÃO) 

 

Eu, ____________________________________________________________, ________________, portador (a) da 

 

 

Cédula de Identidade RG nº ________________________, inscrito(a) no CPF sob o nº _________________________, 

residente no endereço _________________________________________________________________________, na 

Região Administrativa de (o) ________________________ , Brasília, Distrito Federal, responsável legal do(a) menor, 

_________________________________________________________________, procedo à Secretaria de Estado de 

 

Segurança Pública do Distrito Federal, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 00.394.718/0001-00, com sede nesta Capital 

Federal, sito SAM Conjunto A, Bloco A, Ed. Sede, Térreo, Asa Norte, Brasília-DF e à Secretaria de Estado de Educação, 

inscrito no CNPJ/MF sob o nº 00.394.6768/0001-07, com sede nesta Capital Federal, sito SBN Quadra 02, Ed. Phenicia 

Building, Bloco C, Asa Norte, Brasília-DF, por meio do presente Termo: 

 

(i) AUTORIZAÇÃO para que o menor acima identificado participe do “ I CONCURSO CULTURAL DA 

SEGURANÇA PÚBLICA PARA OS COLÉGIOS CÍVICO-MILITARES”, estando ciente de todos os termos do Edital; 

(ii) AUTORIZAÇÃO para o uso da FOTOGRAFIA ou PRODUÇÃO AUDIOVISUAL (VÍDEO) ou 

REDAÇÃO pelo menor acima identificado para a divulgação do evento em mídias eletrônicas e impressas para a 

divulgação em eventos pertinentes à área, bem como permito a sua exposição em local público e de destaque em mostras. 

As realizadoras deste Concurso ficam expressamente autorizadas a executar livremente a edição e a montagem das 

filmagens, fotos e testemunhais captados podendo proceder aos cortes, fixações e reproduções que entenderem 

necessários. 

(iii) AUTORIZAÇÃO do uso da imagem, som de voz e do nome do menor acima identificado, de forma 

gratuita, exclusiva e definitiva, decorrentes de captação de vídeos, fotos e/ou sons produzidos pelos realizadores deste 

Concurso Cultural e/ou por terceiros contratados e/ou autorizados, no âmbito de participação no “I CONCURSO 

CULTURAL DA SEGURANÇA PÚBLICA PARA OS COLÉGIOS CÍVICO-MILITARES”, bem como para fins de 

divulgação em quaisquer tipos de suportes (materiais ou imateriais), em especial mídias eletrônicas, impressas ou 

digitais, dirigidas ao público em geral e a terceiros. 

(iv) AUTORIZAÇÃO, em caráter gratuito e exclusivo, pelo período de 2 (dois) anos, a contar do término do 

Concurso, todos os direitos autorais e patrimoniais relativos à FOTOGRAFIA ou PRODUÇÃO AUDIOVISUAL 

(VÍDEO) ou REDAÇÃO à Secretaria de Estado de Segurança Pública do DF e à Secretaria de Estado de Educação, 

realizadoras deste Concurso Cultural, para que possam dela livremente dispor, para fins de divulgação em quaisquer 

tipos de suportes (materiais ou imateriais), em especial mídias eletrônicas, impressas ou digitais,  não limitadas a 

mailing, tais como: redes sociais, cartazes, impressos, programas e chamadas comerciais em emissoras de rádio e 

televisão e na internet e demais materiais publicitários dirigidos ao público em geral e a terceiros. 

Ficam as Realizadoras deste Concurso Cultural expressamente autorizadas a exercer todos os direitos de uso das 

filmagens, fotos e testemunhais captados, bem como os textos produzidos, em todos os seus aspectos, podendo executar 

livremente sua edição e sua montagem, bem como proceder aos cortes, fixações e reproduções que entender necessários, 

com todas as faculdades de exploração comercial.  

Brasília, ______de __________________ de 2020. 

 

         

Assinatura do participante: _____________________________________________________________ 

 

Assinatura do pai/mãe ou responsável: ____________________________________________________ 

 

 

 

 

Observação: É obrigatório o envio de cópia de documento de identificação do pai/mãe ou responsável pelo participante menor 

de 18 anos no momento da inscrição online. 

(Nome responsável legal pelo menor de 18 anos) (Grau de parentesco) 


