
MINUTA 
ANEXO III - DECLARAÇÃO DE AUTORIA E DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E SOM 

EDITAL PÚBLICO Nº. XXX/2020 

  EDITAL DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS DE CONTEÚDO 
VIRTUAL    

Eu ____________________________________________________________________________ 

abaixo-assinado(a), de nacionalidade___________________________, nascido(a) em 

______/______/______, no município de ___________________________, Estado ________ , filho(a) 

de_______________________________________________________________________ e de 

____________________________________________________________________________, 

residente e domiciliado(a) na ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________, 

portador do RG ____________________ e do CPF____________________, Declaro que, a 

proposta/projeto/vídeo _____________________ inscrito no Edital Público Nº. Xxx/2020 de Seleção 

de Propostas para Realização de Atividades Artísticas de Conteúdo Virtual da Secretaria de Estado 

de Cultura e Economia Criativa, é de minha autoria, que disponho de todas as autorizações de direito 

de imagem e som sobre a obra artística, e que autorizo, sem qualquer ônus, o Governo do Estado / 

Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa a: 

 

a) divulgar minha imagem e trabalhos para fins culturais, históricos, educacionais, informativos, 

sociais, jornalísticos, de maneira gratuita, não onerosa, por prazo indeterminado, em caráter 

definitivo, inequívoco, irrestrito, irretratável e de abrangência global, incluindo internet e 

redes sociais; em publicações e divulgações para ser utilizada em campanhas promocionais e 

institucional da Governo do Estado / Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, em 

qualquer mídia (TV, rádio, jornal, internet, revistas, materiais impressos em geral), sem 

necessidade de quaisquer pagamentos e/ou remunerações por parte da Secretaria de Estado 

de Cultura e Economia Criativa, desde que não haja desvirtuamento da sua finalidade;   

b) armazenar, seja em banco de dados, servidores internos, externos, de maneira integral ou 
fracionada, ou de outra forma, organizar e incorporar ao Museu da Imagem e do Som do 
Amazonas,  o conjunto do projeto cultural, pesquisa, textos, roteiros, conteúdo artístico, 
materiais visuais e/ou áudio e/ou o seu suporte, relacionados ao Edital Público Nº. Xxx/2020, 
os dados pessoais fornecidos pelo CONCEDENTE, suas imagens, voz, aqui denominados como 
“CONTEÚDO AUTORIZADO. 

Por esta ser a expressão da minha vontade, declaro que autorizo o uso acima descrito, sem que nada 

haja a ser reclamado a título de direitos conexos à imagem ou a qualquer outro, e assino a presente 

autorização em 2 (duas) vias de igual teor e forma. 

Manaus, ____ de ________________, de 2020. 

 

Assinatura do Proponente 


