
 
 
 

 

 

 

 

Nome do associado (responsável pelo autor do desenho): _____________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

(     ) pai              (     ) mãe              (     ) responsável legal 

 

Matrícula: _____________________________________  CPF: ____________________________________________ 

Lotação: _________________________________________________________________________________________  

Telefone comercial: ( ____ ) __________________________  residencial:  ( ____ ) __________________________ 

Endereço: _______________________________________________________________________  nº :___________ 

complemento: ___________   cidade: _______________________________________________________________ 

E-mail: __________________________________________________________________________________________ 

Nome do autor do desenho: ______________________________________________________________________ 

E-mail do participante: ____________________________________________________________________________  

Data de nascimento: _____/ ______/ _______  Escolaridade: ___________________________________________ 

Título do desenho (se houver): _____________________________________________________________________ 

 

Categoria: 

(      ) jardim - de 3 a 5 anos; 

(      ) infantil - de 6 a 9 anos; 

(      ) júnior - de 10 a 12 anos. 

 
Todos os inscritos no Concurso, pelos seus representantes legais, independente da classificação a ser feita pela comissão avaliadora, 
autorizam a APCEF/SP a manter em seus arquivos os desenhos apresentados, bem como divulgar tais desenhos, por todo e quaisquer 
meio ou instrumento, podendo ser reproduzido em tantos veículos que a APCEF/SP desejar; impressos, como jornais, folhetos, cartazes 
ou outros; eletrônicos, como vídeo, internet, televisão ou outros; os ainda, por qualquer outra forma de comunicação, como CD e DVD, 
pela quantidade de vezes que ela pretender. 
 
Inciso 1º. Os participantes do Concurso, pelos seus representantes legais, com a inscrição acima referida, efetivamente, autorizam a di-
vulgação do desenho que apresentarem, nos termos do “caput”, e renunciam a qualquer tipo de pagamento a título de direitos autorais 
ou de direito correlatos. 

 
Eu, associado acima citado, declaro: a) que as informações expressas nesta ficha são expressão da verdade; b) que 
estou ciente do regulamento deste concurso, disponível no site da APCEF/SP: www.apcefsp.org.br; e c) que autorizo 
a utilização e divulgação da imagem de meus dependentes participantes no Concurso de Desenho no(s) meio(s) de 
comunicação da APCEF/SP. 
 

São Paulo, ______  de ___________________ de 2017. 
 
 
 
 
  
 
 ___________________________________________               ___________________________________________ 
             Assinatura do associado                                             Assinatura do autor do desenho

FICHA DE INSCRIÇÃO   
         • 2017 •


