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CONCURSO DO HINO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SANTO EXPEDITO 

DO SUL – RS EDITAL N° 001/2019 

FICHA DE INSCRIÇÃO Nº_____ / 2019 * (esse campo é exclusivo para preenchimento da 

Secretaria de Educação e Cultura) 

CANDIDATO RESPONSÁVEL: ____________________________________________________ 

TÍTULO DA OBRA: ______________________________________________________________ 

NOME E ASSINATURA DO (S) AUTOR (ES) DA LETRA: (em caso de mais de um autor, 

TODOS deverão assinar. Obs: o preenchimento dos dados somente do responsável): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

PROFISSÃO:____________________________________ CPF: ___________________________ 

RG: _____________________________ ÓRGÃO EXPEDIDOR: __________________________ 

ENDEREÇO:____________________________________________________________________

BAIRRO:________________________________ CEP: __________________________________  

CIDADE: _________________________________ESTADO:_____________________________ 

TELEFONE: (   ) __________________________CELULAR: (   )__________________________ 

E-MAIL: ________________________________________________________________________ 

 

1. AUTORIZAÇÃO:  

1.1 - Pelo presente instrumento particular, o (s) autor (es), concordam com todos os termos do 

Edital 001/2019 e como detentores dos direitos autorais relacionados à (s) obra (s) musical (is) 

acima identificadas, transferem gratuitamente os direitos de interpretação, produção e arranjo de tal 

(is) obra (s), à Prefeitura Municipal de Santo Expedito do Sul/RS, licenciando-as para inclusão em 

fonograma e/ou produção audiovisual vinculados à PREFEITURA DE SANTO EXPEDITO DO 

SUL/RS, distribuição gratuita de CD, DVD e demais suportes materiais no Brasil e no exterior. 
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1.2 - O (s) autor (es) também autorizam a utilização de seus nomes e imagem para fixação em obras 

fotográficas e audiovisuais, licenciando, inclusive, o uso de imagem para transmissão e/ou 

retransmissão pela televisão, ou por qualquer outro meio de comunicação em número ilimitado de 

vezes, em circuito aberto e/ou fechado sem que disso seja devido aos autores qualquer remuneração, 

reembolso ou compensação de qualquer natureza.  

1.3 - A presente autorização é firmada em caráter irrevogável e irretratável. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

Assinatura de todos os autores.  

Santo Expedito do Sul/RS, _____ de ________________ de 2019. 
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