
 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA 

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Juventude 

 
XX CONCURSO REGIONAL DE CONTOS, CRÔNICAS E POESIAS 

 OSCAR BERTHOLDO 2022 

 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

Título da obra: ________________________________ Pseudônimo: _____________________________ 

Nome completo: __________________________________________________________________________ 

Data de nascimento: ___ / ___ / _______ Telefone residencial: ____________ Celular: __________________ 

E-mail:_______________________ 

Endereço: _____________________________________________________ Município: ________________ 

 

Modalidade da obra:    (  ) conto        (  ) crônica     (  ) poesia 

(  ) Categoria 01 – para autores nascidos a partir do ano de 2009; 

(  ) Categoria 02 – para autores nascidos entre os anos de 2005 a 2008, inclusive; 

(  ) Categoria 03 – para autores nascidos entre os anos de 2000 a 2004, inclusive; 

(  ) Categoria 04 – para autores nascidos anteriormente ao ano de 1999, inclusive. 

 
TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS 

 

Obs.: Para autores menores de 18 anos, o termo deverá ser preenchido por um dos pais ou por um responsável. Nos demais casos, o 
termo deverá  ser preenchido  com os dados do próprio autor. 

 

Eu (responsável), __________________________________, Estado Civil _______________  

inscrito(a)    no   Registro   Geral   sob   o   n°____________ e   no   C.P.F.   sob   o n°________________, 

residente e domiciliado(a) na cidade de ________________, RS, responsável por (nome  do autor) 

____________________________, autor da obra  inscrita acima, declaro ceder, total e definitivamente, por 

meio  desta, a utilização da imagem,  contos  e/ou crônicas e/ou poesias por ele(a) compostos e redigidos tanto 

para o uso e veiculação nos meios de comunicação, como também caso se venha a organizar um livro impresso 

e/ou e-book com as obras participantes  do  XX Concurso de Contos, Crônicas e Poesias  Oscar Bertholdo. Caso 

seja publicado, este poderá ser distribuído para escolas, associações e entidades públicas e privadas e, 

eventualmente, também ser comercializado em lojas especializadas e de forma particular pelo proprietário dos 

direitos autorais. O livro impresso e/ou e-book poderá ser distribuído internacionalmente e em todo o território 

nacional. 

Declaro estar ciente de que, caso seja publicado, o livro impresso e/ou e-book terá um período 

indeterminado de veiculação, exibição e distribuição, ficando, assim, a cargo do proprietário dos direitos 

autorais a decisão de finalização do período vigente. 

Declaro também que a cessão de direitos de autoria das obras aqui referidas, bem como do uso de 

imagem, aqui ajustada, é de caráter definitivo. Autorizo, outrossim, a utilização dessas para uso de imagem   e 

confecção   de materiais   gráficos, como capas, banners, folders e demais instrumentos similares de divulgação 

que possam vir a ser necessários. 

Declaro, ainda, que o faço sem onerosidade de qualquer espécie.  
 

Farroupilha, ___ de _________________ de 2022. 

Assinatura do responsável: ___________________________ 

DIREITOS RESERVADOS PARA: Prefeitura Municipal de Farroupilha 

CNPJ: 89.848.949/0001-50 

Praça da Emancipação, s/n.  

Centro - Farroupilha/RS 


