






 
MINISTÉRIO DA CIDADANIA 

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL - IPHAN 

SUPERINTENDÊNCIA DO IPHAN EM TOCANTINS 

 

EDITAL DE CONCURSO Nº 01/2019  IPHAN-TO 

ANEXO I  FICHA DE INSCRIÇÃO 

 Concurso de Fotografia sobre o patrimônio cultural das cidades tombadas pelo IPHAN 
no Tocantins. 

 

NOME: _______________________________________________________________ 

RG:_____________________________ CPF:__________________________________  

DATA DE NASCIMENTO ____/____/_____  

ENDEREÇO: __________________________________________________________ 

CIDADE___________________________________ESTADO: __________________ 

TELEFONE_________________________________EMAIL: ____________________ 

 

Ao me inscrever neste concurso, declaro ter lido integralmente o Edital de Seleção nº 
01/2019 IPHAN-TO. Declaro, ainda, ser o(a) único(a) e legítimo(a) titular dos direitos 
autorais da fotografia inscrita, assumindo integral responsabilidade por sua originalidade. 
Outrossim, cedo e transfiro ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, sem 
ônus e em caráter definitivo, plena e totalmente, todos os direitos de uso sobre a fotografia, 
seja para divulgação do resultado ou quaisquer outros tipos de utilização, em qualquer 
modalidade, meio ou suporte, desde que seja divulgada a autoria.  

 

Local e data: ___________________,_______________,___________.  

 

 

___________________________________________________________ 

ASSINATURA 

  



 
MINISTÉRIO DA CIDADANIA 

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL - IPHAN 

SUPERINTENDÊNCIA DO IPHAN EM TOCANTINS 

 

EDITAL DE CONCURSO Nº 01/2019  IPHAN-TO 

ANEXO II  AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM 

 Concurso de Fotografia sobre o patrimônio cultural das cidades tombadas pelo IPHAN 
no Tocantins. 

 

Eu,_______________________________________________, portador da Cédula de 
Identidade nº _________________, inscrito no CPF sob nº ________________, residente 
à Rua _____________________________, nº _______, na cidade de 
____________________, AUTORIZO o uso de minha imagem (ou do menor 
_______________________________ sob minha responsabilidade) em fotos, sem 
finalidade comercial, para ser utilizada nas finalidades do Edital de Seleção de Fotografia 
sobre o patrimônio cultural das cidades tombadas pelo IPHAN no Tocantins. 

A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem acima 
mencionada em todo território nacional e no exterior, em todas as suas modalidades e, em 
destaque, das seguintes formas: (I) home page; (II) cartazes; (III) divulgação em geral. 

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 minha imagem ou a qualquer 
outro. 

Local e data: ___________________,_______________,___________. 

 

 

 

_____________________________________________________ 

ASSINATURA 


