Serviço Social do Comércio
Departamento Regional da Paraíba

ALDEIA SESC 2017
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
I - Identificação do proponente:
PROJETO:-_________________________________________ MODALIDADE:-_____________
PESSOA FÍSICA
Nome do proponente:__________________________________________________________
RG:________________________________CPF:______________________________________
PIS ou PASEP ou Nit; ___________________________________________________________
Endereço:____________________________________Bairro:___________________________
Cidade/UF:____________________________CEP:____________________________________
Telefone: (___)_____________________ Celular: (___)________________________________
E-mail:_______________________________________________________________________
PESSOA JURÍDICA
RAZÃO SOCIAL:_______________________________________________________________
CNPJ:_________________________________Inscrição Municipal:_______________________
Endereço/SEDE:_______________________________Bairro:___________________________
Cidade/UF:___________________________________CEP:_____________________________
Telefone: (___)_____________________ Celular: (___)________________________________
Nome do Dirigente:_____________________________________________________________
E-mail do Dirigente:_____________________________________________________________
II - Identificação da proposta:
Nome do Grupo/Artista:
____________________________________________________________________________

Declaro que li e concordo com todos os termos do Edital para apresentações artísticas na
unidade do
SESC Centro João Pessoa.
_____________________________________
Assinatura do proponente
.........................................................................................................................................................
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO N° _______
Nome do proponente: __________________________________________________________
João Pessoa, _____ de ____________de 2017.
___________________________________
Assinatura responsável pela inscrição
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Serviço Social do Comércio
Departamento Regional da Paraíba

PROJETO ___________________________
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DO USO DA IMAGEM E DO NOME
Produto: Divulgação institucional do SESC (Impressa, digital e eletrônica)
Pelo presente documento, _____________________________________________________,
Residente à ________________________________________________________________, RG
nº_____________________, inscrito no CPF sob o n°___________________________,
denominado AUTORIZANTE, permite ao Departamento Regional do SESC Paraíba, denominado
AUTORIZADO, a realizar a fixação de sua imagem e obras no site do SESC, jornais impressos,
tvs, revistas, assim como no seu material de divulgação, de acordo com o que a seguir se
estabelece:
0 O AUTORIZANTE, plenamente ciente de que suas produções fotográficas e audiovisuais da
Autorizada são de caráter educativo e cultural, sem finalidade lucrativa, firma o presente
Termo de Autorização, gratuitamente, de forma irrevogável em caráter definitivo, não
cabendo indenização a qualquer título;
1 A AUTORIZADA fica plenamente capacitada a reproduzir, publicar e ceder, no Brasil e no
exterior sob qualquer forma de suporte de material existente ou que venha a ser criado, as
produções que contenham a imagem do AUTORIZANTE e de suas obras em prazo
indeterminado, que poderá anteceder e suceder o período da apresentação;
2 O presente Termo de Autorização permite a AUTORIZADA, a utilizar gratuitamente e a fixar
imagem do AUTORIZANTE e de suas obras na produção acima citada, a ser veiculada no Brasil
e no exterior,em número ilimitado de vezes, em circuito fechado e/ou aberto, seja qual for o
processo de transporte utilizado.
Elegem as partes o foro da Comarca de João Pessoa - PB como único competente para dirimir
quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento com renúncia expressa de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.
Desta forma, firma presente, na presença das testemunhas abaixo, obrigando-se por si e
herdeiros.
João Pessoa - PB,______de ____________ de 2017.
AUTORIZANTE:________________________________________________________________
RG nº:___________________________________CPF:________________________________
AUTORIZADO: SESC - Serviço Social do Comercio - Departamento Regional Paraíba
TESTEMUNHAS:
____________________________________
___________________________________
Assinatura____________________________ Assinatura__________________________
Nº CPF: _____________________________
Nº CPF:_____________________________
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