
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE                                    
SECRETARIA DE ESPORTES 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DO MENOR, RESPONSABILIDADE E USO
DE IMAGEM PARA A SELETIVA FUTEBOL FEMININO CAMARAGIBE – PE 2022 (13 a 17
anos) 
(assinatura obrigatória para menores de 18 anos)

Eu, _____________________________________________________________ (nome do responsável pelo
menor),  portador  do RG nº______________________,  CPF n º____________________________,  atesto
que pelo presente instrumento declaro ciência das atividades avaliativas que serão oferecidas pela Secretaria
de  Esportes  de  Camaragibe,  para  a  Seletiva  Futebol  Feminino  e  autorizo  a  participação  da  menor
_____________________________________________, nascida em _____/_____/______, portadora do RG
nº ______________________, CPF nº____________________.

AUTORIZO EXPRESSAMENTE
Pelo presente instrumento ainda, em face a natureza esportiva, ciência da possibilidade de as atividades
resultarem em acidentes, lesões físicas e fraturas,  e que em caso, eventualmente vier  ocorrer,  assumo a
responsabilidade do tratamento, eximindo a Prefeitura de Camaragibe e secretarias,   de toda e qualquer
responsabilidade, independente da extensão dos mesmos. 

Ainda neste  ato,  autorizo a  participação  da menor  no  evento,  e  a  utilização por  parte  da Prefeitura  de
Camaragibe, através da Secretaria de Esportes, de sua imagem da menor em todo e qualquer material (como
fotos, filmagens  e outros modos de apreensão) destinado à divulgação ao público em geral e/ou apenas para
uso interno,  decorrentes de sua participação no processo seletivo. A divulgação da imagem dar-se-á por
mídia em geral,  escrita,  falada, televisiva ou eletrônica, de difusão e transmissão, por qualquer meio de
comunicação,  dentre  os  quais  citam-se,  em  rol  meramente  exemplificativo:  rádio,  televisão,  rede  de
computadores  (internet  ou  intranet),  obras  multimídias,  home page,  jornais,  revistas,  boletins,  apostilas,
livros/livretos, folhetos, folders, cursos de treinamento, seminários, anúncios, peças publicitárias impressas
ou audiovisuais, CD- ROM, ilustração de programa de computador, vídeo, catálogo, etc.

A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem acima mencionada em
todo o território nacional.

Declaro que enquanto responsável legal, a veracidade de todas as informações contidas nesse documento,
incluindo o atestado médico declarando a aptidão da menor para a prática do futebol feminino competitivo.

O presente instrumento particular de autorização é celebrado em caráter definitivo, irretratável e irrevogável,
obrigando-se as partes por si e por seus sucessores a qualquer título, a respeitarem integralmente os termos e
condições aqui estipuladas.

Por  estar  de  acordo  com  todos  os  termos  descritos  nesse  documento  e  das  regras  de  participação,
expressamente autorizo a participação da menor no processo da Seletiva Futebol Feminino Camaragibe – PE
2022

Camaragibe, ______ de _____________ de 2022.

_____________________________________            __________________________________ 
Assinatura da atleta                                                                           Assinatura do Responsável Legal
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