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ANEXO 1 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

 
8º Concurso de Fotografia OAB-PR - 2016 

 
FICHA DE INSCRIÇÃO 

 
 
Nome completo do Participante: 
 
[   ] Advogado  
[   ] Estagiário 
[   ] Funcionário OAB-PR, CAA-PR ou OABPREV. Qual delas: 
 
Identificação (CPF ou OAB/PR): 
 
E-MAIL: 
 
Telefone Fixo (com DDD): 
Telefone Celular (com DDD): 
Telefone Recados (com DDD): 
 
Endereço Completo: 
CEP:  
Cidade:     
Estado: 
 
Estou me inscrevendo na Categoria: 
 
[   ] LIVRE.   
 
[   ] TEMÁTICA. 
 
[   ] AMBAS.  

 
 

[   ] Declaro ter lido e compreendido todas as regras do REGULAMENTO DO CONCURSO. 
 

Local e Data:  
 

______________________________ 
Assinatura 
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ANEXO 2 
AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM 
(Apenas para Fotografias Classificadas) 

 

 
8º Concurso de Fotografia OAB-PR – 2016 

 
AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM 

 
Por meio do presente documento, autorizo o uso pela Ordem dos Advogados do Brasil, 
Seccional do Paraná (a título não-oneroso, não-exclusivo, para uso cultural, institucional e não-
lucrativo) das fotografias por mim inscritas no 8° Concurso de Fotografia OAB-PR – 2016, da 
seguinte forma. 
 
(a) Se minha fotografia estiver entre as 40 imagens classificadas, poderá ser reproduzida e 
publicada pela OAB-PR em seus canais de informação impressos e virtuais (jornal, informativo, 
e-mail, portal da entidade na internet e seus subdomínios etc.) e suas vias impressas poderão 
integrar exposição física na sede da entidade e futuramente em outros locais, a exclusivo 
critério da OAB-PR. 
 
(b) Se minha fotografia estiver entre as 12 premiadas, além das idênticas permissões do item 
anterior, poderá ser empregada para ilustrar o calendário impresso de 2017 da OAB-PR e 
outras publicações futuras da OAB-PR, sempre a título não-oneroso, não-exclusivo, cultural, 
institucional e não-lucrativo. 
 
Declaro que a via impressa das minhas fotografias (classificas ou premiadas), por mim entregue 
à OAB-PR, passa a ser, enquanto objeto físico, de propriedade da entidade, passando a 
integrar seu acervo cultural e podendo ser futuramente exposta, exibida, restaurada, etc. 
 
Declaro que a propriedade destas vias impressas não inclui os direitos autorais (morais e 
patrimoniais) sobre o bem cultural imaterial, que seguem sendo de minha titularidade exclusiva.  
 
Declaro que as fotografias inscritas são de minha autoria e que detenho autorização de uso de 
imagem de eventuais terceiros que estejam nelas retratados. Declaro-me responsável perante 
terceiros por quaisquer reclamações, direitos ou ônus decorrentes da captação das imagens 
inscritas, isentando a OAB-PR de qualquer responsabilidade, declarando-me ainda 
regressivamente responsável em face desta. 
 
Declaro ter conhecimento de que o uso de minhas fotografias pela OAB-PR, na forma e modo 
constantes desta autorização será sempre acompanhado do nome do autor. 

 
Local e Data:  

 
___________________________________ 

 
 

Assinatura e Nome Completo por extenso  
 

 


