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ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO 

EU,__________________________________________________ 

CPF____________________dirijo-me à organização do PRÊMIO POTIGUAR DE MÚSICA 

por meio desta, para requerer a inscrição da música___________________________ 

de autoria de__________________________________________________ 

neste Festival, de acordo com as normas previstas no regulamento. 

TÍTULO DA MÚSICA____________________________________ 

COMPOSITORES_________________________________________________________

____________________________________ 

DADOS DO PROPONENTE 

NOME_________________________________________________________________ 

DATA DE NASCIMENTO___________/______/____________ 

NATURALIDADE(Município/UF) ___________________/_____ 

RG____________________ORGÃOEXPEDIDOR_______________CPF_______________

______________________________ 

ENDEREÇO____________________________________________NÚMERO__________ 

BAIRRO_______________________________CEP_____________COMPLEMENTO____ 

MUNICÍPIO____________________________UF_____________ 

FONE fixo (DDD) (    )_________________WATSAP(   )__________ 

CEL(      )___________________________________________ 

FONE DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS (Quando o Proponente for menor de idade)______ 

E-MAIL _____________________________________________________ 

LOCAL E DATA_________________________ 

ASSINATURA DO PROPONENTE__________________________________________ 

ASSINATURA DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS (Quando o proponente for menor de idade) 

_____________________________________________________ 

 

 

 



  

ANEXO II – TERMO DE AUTORIZAÇÃO USO DE IMAGEM E DE CESSÃO DE DIREITO 

AUTORAL 

Eu, cedente e autorizante,_____________________________________Brasileiro, 

estado civil______________, portador da cédula de identidade_____________ Orgão 

Expedidor_____________, CPF ______________________ residente e 

domiciliado_______________________________________________na____________

____________________________________N___________na cidade 

de_______________, Rio Grande do Norte, AUTORIZO o uso da minha imagem, ( ou do 

menor_______________________________). 

 Declaro ter a autorização do uso da imagem de todas as pessoas, constante no vídeo 

participante, bem como os direitos autorais referentes ao vídeo, enviado na inscrição a 

produção do Festival PRÊMIO POTIGUAR DE MÚSICA com o fim específico de participar 

deste Festival a ser realizado no período de 15 de março a 5 de abril de 2021, sem 

qualquer ônus para a Curadoria, nem tão pouco para a Oficina livre de Música em 

caráter definitivo. 

A presente autorização abrangendo, o uso da minha imagem e de terceiros inscrito no 

vídeo acima inscrito é concedido a produção do PRÊMIO POTIGUAR DE MÚSICA, no 

caso a Oficina Livre de Música à título gratuito, abrangendo inclusive a licença a 

terceiro, de forma direta ou indireta, bem como, inseri-la em materiais para toda e 

qualquer finalidade, seja para uso e publicidade, jornalístico, editorial, didático e 

outros que existam ou venham a existir no futuro, pra veiculação em território 

nacional e internacional, por prazo indeterminado por qualquer forma de mídia. 

Ainda, pelo presente termo, o CEDENTE, DECLARA ter todos os direitos autorais 

referentes a obra e o vídeo inscrito, CEDE de forma GRATUITA, a ao realizador e 

organizadora deste Festival denominado PRÊMIO POTIGUAR DE MÚSICA, nos termos 

da Lei Federal N 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, por meio de obras vídeo grafada, 

ou ainda publicação e divulgação por mídias sociais, em todas as forma existentes e 

que venha a existir. 

Por esta expressão da minha vontade, que que autorizo o uso acima descrito, sem que 

nada haja a ser reclamado à título de direitos conexos à imagem e aos direitos autorais 

da obra ora autorizada ou qualquer outro, e assino a presente autorização. 

Local e data____________________________________________,___de_______2021 

Assinatura______________________________________________________________  

 

 

 



 

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO (Para inscrição individual) 

Eu, ______________________________________________________________, 

portador do RG _________________CPF___________________________ 

DECLARO, que não sou funcionário da Oficina Livre de Música, e não tenho vínculo de 

parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau de qualquer 

funcionário, incluindo os Diretores e professores da Oficina Livre de Música, estando 

ciente que a existência de vínculo ocasionará o cancelamento imediato da inscrição. 

Sem mais, firmo a presente declaração. 

__________________________________, ______de 2021 

_________________________________________________ 

Assinatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO (Para inscrição de Grupo 

Musical) 

Eu, ______________________________________________________________, 

portador do RG _________________CPF _____________________do representante 

do 

grupo__________________________________________________________________

_____________________________________ 

DECLARO, que nenhum integrante do Grupo Musical é funcionário da Oficina Livre de 

Música, e não tenho vínculo de parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade, 

até o terceiro grau, com qualquer funcionário, incluindo os Diretores e professores da 

Oficina Livre de Música, estando ciente que a existência de vínculo ocasionará o 

cancelamento imediato da inscrição. 

Sem mais, firmo a presente declaração. 

___________________________________,______de 2021, 

_________________________________________________ 

Assinatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO V – AUTORIZAÇÃO PARA USO DE OBRA (Quando a obra for de terceiros) 

 Eu, _________________________________Natural 

de_________________RG.______________ Orgão expedidor_________ 

Residente e domiciliado na rua: 

_________________________________Bairro________________________Cidade___

_______________________. Declara ser o autor da obra musical 

intitulada_____________________________ e através desta, 

autorizo_________________________________________ a inscrever e defender a 

referida obra à título gratuito no festival PRÊMIO POTIGUAR DE MÚSICA. 

LOCAL e DATA_________________, ______/_______/ 2021. 

__________________________________________________ 

Assinatura do Compositor da Obra 

 

 


