TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE TEXTOS, IMAGENS E VOZ
Do Técnico

Eu,

(nome

completo)

(nacionalidade)
(profissão)

_____________________________________________________________,

____________________________,

(estado

________________________________,

titular

civil)
da

__________________________,

cédula

de

identidade

RG

n.

__________________ e CPF n. _____________________ residente e domiciliado em (cidade –
estado)__________________________________________,

CEP

___________-______,

autorizo

expressamente a CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA (CNI) e o SERVIÇO SOCIAL DA
INDÚSTRIA - DEPARTAMENTO NACIONAL E REGIONAIS - SESI a utilizarem integral ou parcialmente
todas as informações, textos, vídeos, imagens e vozes constantes do formulário submetidos no âmbito de
toda temporada FIRST LEGO League Challenge – CARGO CONNECT – 2021-2022, etapas regionais e
nacional.
A presente autorização abrange ainda a divulgação tanto em mídia impressa (livros, catálogos, revistas, jornais, entre
outros) como também em mídia eletrônica (programas de rádio, podcasts, vídeos e filmes para televisão aberta e/o
fechada, documentários para cinema ou televisão), intranet, internet (redes sociais, sites da CNI e SESI, Portal SESI
Educação, aplicativo Geração SESI SENAI, inclusive com a possibilidade de download, entre outras), banco de dados
informatizados e em dispositivos multimídia e/ ou divulgação científica, publicitária, jornalística, editorial, didática e
pedagógica de pesquisas e relatórios para arquivamento e elaboração de obras didáticas, sem qualquer ônus a CNI e/ou
ao SESI.
Para os fins de divulgação acima mencionados, a CNI e/ou o SESI poderão editar as informações e textos, para alteração
de layout e para eventual correção ortográfica/gramatical de seu conteúdo, desde que tais correções não desnaturem o
texto ou mudem o seu sentido. A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo a publicação das
informações, textos, imagens e voz acima mencionadas, inclusive com possibilidade de traduções ou legendas para
idiomas estrangeiros, em todo o território nacional e no exterior.
O presente Termo é celebrado em caráter definitivo, irretratável e irrevogável, por prazo indeterminado, a título não
exclusivo, em caráter universal, sem limitação de número de vezes, obrigando-se as partes por si e por seus sucessores
a qualquer título, a respeitarem integralmente os termos e condições aqui estipuladas.
Por esta ser a expressão da minha vontade, declaro que autorizo a publicação das informações, textos, imagens e voz
acima descritas, submetidas no âmbito do Evento Piloto FIRST LEGO League Challenge, sem que nada haja a ser
reclamado a título de direitos conexos ao conteúdo ou a qualquer outro e assino a presente autorização.

(Cidade) _________________, _____ de ___________ de 2022.
________________________________________________________________
assinatura

