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Anexo I 

FICHA DE INSCRIÇÃO – 1ª PRÊMIO DE JORNALISMO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO 

DO SUL 

 

DADOS PESSOAIS 

COORDENADOR 

Nome: _______________________________________________________________________________ 

CPF: _____________________________________ RG: ________________________________________ 

Registro profissional: ___________________________________________________________________ 

Endereço: ____________________________________________________________________________ 

CEP: ________________________ Cidade: _____________________________ Estado: ______________ 

Telefone: ________________________________Celular:______________________________________ 

E-mail: _______________________________________________________________________________ 

 

CO-AUTOR(ES) 

Nome: _______________________________________________________________________________ 

Nome: _______________________________________________________________________________ 

Nome: _______________________________________________________________________________ 

Os dados completos do(s) coautor(es) deve(m) ser preenchido(s) na Autorização de Coautoria e 

juntado(s) à esta ficha de inscrição. 

 

DADOS DO VEÍCULO 

Título da matéria: ______________________________________________________________________ 

Categoria:  

(     ) Jornalismo Impresso (    ) Webjornalismo 

(     ) Telejornalismo (    ) Fotojornalismo 

(     ) Radiojornalismo  

 

Data da publicação ou veiculação: _____/______/______ 

Veículo em que a matéria foi publicada: ____________________________________________________ 

 

Declaro que as informações acima são verdadeiras, que estou legalmente apto a participar do concurso 

e estou de acordo com os termos do regulamento do 1º Prêmio de Jornalismo da Assembleia Legislativa 

de Mato Grosso do Sul. 

 

_____________________________________ 

Assinatura 
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Anexo II 

TERMO DE LICENCIAMENTO PARA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO DO SUL 

Pelo presente instrumento, __________________________________________________, doravante 

denominado(a) simplesmente LICENCIANTE, AUTORIZA a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, 

com sede na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha – Parque dos Poderes – Bloco 09 – Jardim 

Veraneio – CEP: 79031-901 – Campo Grande/MS, inscrita no CNPJ sob o nº 03.979.390/0001-81, adiante 

denominada simplesmente LICENCIADA, a reproduzir, no todo ou em parte, em iniciativas da 

Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, tais como peças promocionais, livros, revistas, folhetos, 

vídeos, filmes, sites da internet, catálogos e exposições, onde predomine o caráter informativo e/ou 

cultural, com finalidade de exaltar o trabalho jornalístico, nas condições aqui estipuladas, a OBRA abaixo 

descrita: 

 

Título da obra: _________________________________________________________________ 

Categoria: _____________________________________________________________________ 

Reproduções permitidas: Indeterminadas. 

Mídia autorizada: Em qualquer meio de comunicação existente ou que venha a existir. 

 

CONDIÇÕES GERAIS 

1. O LICENCIANTE a contar da assinatura deste instrumento, autoriza o LICENCIADO a utilizar-se da obra 

acima descrita, em caráter não exclusivo, podendo editá-la e reproduzi-la por quaisquer veículos de 

comunicação de sua responsabilidade direta. 

2. O LICENCIANTE isenta o LICENCIADO de qualquer pagamento relativo aos direitos autorais referente 

à exploração comercial ou não da obra como um todo, objeto do presente contrato. 

3. A concessão de licença objeto deste contrato não importará na cessão e transferência dos direitos 

autorais, dos quais o LICENCIANTE permanece como único e exclusivo titular. 

4. O LICENCIANTE declara, neste ato, que todas as autorizações e licenças necessárias para a utilização 

da OBRA, conforme estipulado neste instrumento, foram providenciadas, estando a mesma liberada de 

quaisquer restrições relativas a direitos autorais, de imagens e conexos, tanto de terceiros como de 

profissionais envolvidos na sua elaboração. 

5. O presente instrumento vigorará por prazo indeterminado, podendo ser denunciado unilateralmente 

pelo LICENCIADO, mediante comunicação escrita, com antecedência de 30 (trinta) dias, sem que seja 

devida qualquer indenização ou reparação de danos que venha sofrer o LICENCIANTE. 

6. Esta licença é regida pelas leis em vigor no Brasil, ficando eleito o foro de Campo Grande – MS para 

dirimir quaisquer dúvidas provenientes deste termo. 

 

Campo Grande, ________de _____________________ de 2019 

Autor da Obra: _________________________________________________________________ 

 

___________________________________ 

Assinatura 
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Anexo III 

AUTORIZAÇÃO DE COAUTORIA 

 

Autorizo a inscrição do trabalho intitulado __________________________________________, do qual 

sou coautor, a concorrer na categoria _________________________________ do 1º Prêmio de 

Jornalismo da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. 

Declaro ainda que li e estou de acordo com o regulamento desse concurso cultural. 

 

Campo Grande, _______ de _____________________ de 2019 

 

 

_______________________________ 

Assinatura 

 

 

 

DADOS PESSOAIS DO COAUTOR 

Nome: _______________________________________________________________________________ 

CPF: _____________________________________  RG: ____________________________________ 

Registro profissional: _________________________________________________________________ 

Endereço: _________________________________________________________________________ 

CEP: ______________________ Cidade: _____________________________ Estado: ______________ 

Telefone: _______________________________ Celular:_____________________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________________ 

 

 

Esta autorização deve ser anexada junto à ficha de inscrição. 
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Anexo IV 

RESUMO DESCRITIVO DO TRABALHO 

 

Título do Trabalho: 

 

 

Coordenador da equipe: 

 

 

Categoria:  

(     ) Jornalismo Impresso (    ) Webjornalismo 

(     ) Telejornalismo (    ) Fotojornalismo 

(     ) Radiojornalismo  

 

Veículo no qual foi publicado: 

 

 

Data da primeira veiculação: _____/_____/______  Tempo de duração: __________________________ 

 

Descrição: (Preenchimento obrigatório/ máximo 15 linhas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campo Grande, _______ de _____________________ de 2019 

_______________________________________ 

Assinatura 

Esse documento deve ser anexado junto à ficha de inscrição. 

 


