
  
 
    
     
 

Rua Barão de Cotegipe nº 400  - Fone  (15) 2101-7400 - CEP 18040-420 

 
AUTORIZAÇÃO PARA USO DE IMAGEM 

(PUBLICAÇÃO DE IMAGEM/VOZ) 
 
 
Nome:  
Endereço:                               Cidade: /SP  
CEP:                                Telefone: (   )  
Estado Civil:                               Profissão: 
RG:                                       / Orgão Emissor:                CPF:  
 
 
AAUUTTOORRIIZZAA, por si e por seus herdeiros, a FFUUNNDDAAÇÇÃÃOO  UUBBAALLDDIINNOO  DDOO  AAMMAARRAALL, mantenedora do Colégio Politécnico 
de Sorocaba, a publicar a sua imagem e/ou voz, de livre e espontânea vontade, de forma graciosa, por prazo 
permanente e sem qualquer ônus, na(s) mídia(s) de propriedade da autorizada abaixo assinalada(s): 
 
[ X ] Jornal Cruzeiro do Sul Impresso (e versão Digital)  
[ X ] Jornal Cruzeiro do Sul (Site) 
[ X ] TV Jornal Cruzeiro do Sul (Site/online) 
[ X ] Página Facebook Colégio Politécnico  
[ X ] Anúncios Colégio Politécnico (Impresso, TV e Digital)  
[ X ] Colégio Politécnico (Site e Mídias Sociais) 
 
  
Obs.: Material para Campanha de Matrículas 2021. 
 
CCoonnddiiççõõeess  ggeerraaiiss: 
 
1. A autorização é gratuita, em caráter irrevogável e irretratável, livre de qualquer ônus à FUA ou ao Colégio 
Politécnico, por tempo indeterminado e por número ilimitado de vezes, para toda e qualquer forma de uso existente 
ou que venha a existir no futuro, comercial, não comercial, institucional, publicitária ou promocional; 
 
2. A presente autorização abrange toda e qualquer forma de mídia, sem limitações, tais como, mas não se limitando 
a, impressa, eletrônica ou virtual, inclusive nas aplicações interativas, em todas e quaisquer redes sociais, sites de 
compartilhamentos, ferramentas da internet e ou telefonia celular, tais como, mas não se limitando a, blogs ou sites, 
a exemplo do Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, dentre outros. 
 
3. A presente autorização de uso também abrange a possibilidade da inserção da imagem e/ou som de voz e/ou 
nome autorizados, em obra destinada à participação em concursos, exposições e eventos institucionais (inclusive 
através da assessoria de imprensa), uso este total ou parcial, e para qualquer modalidade de reprodução, adaptação, 
(incluindo cortes e/ou ampliações), retransmissão, distribuição, exibição audiovisual, etc, enfim, autorizando-os, ou 
autorizando terceiros por eles indicados, a utilizá-los, fruí-los e dispô-los da forma que melhor lhe convierem. 
 
 

Sorocaba,           de                                    de 2020. 
 
 
 
 
 

[Nome completo] 
 
Testemunha 
 
_____________________________________________ _____________________________________________ 
Nome:        Nome: 
RG:        RG: 
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