FICHA DE INSCRIÇÃO MISS TEEN RIBEIRÃO DO PINHAL 2018

Nome Completo: _____________________________________________________________
Nome a ser utilizado ________________________ Data de Nascimento _____/______/_____
RG _____________________________ CPF ______________________________________.
Endereço: _______________________________________________________ Nº ________
Bairro: _____________________________ Cidade: _________________________________
E-mail _____________________________________________________________________
Redes Sociais (Facebook, Twitter, Instagram, Flick, etc) ______________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Telefone Fixo ______________________ Telefone Celular ___________________________
Sexo _________ Idade _________ Peso _______ Altura _________ N° Calçado _________
Medidas: Busto _______ Cintura _________ Quadril _________ N° Manequim ___________
Escolaridade _________________________
Onde estuda: _______________________________________________________________
Nome do Pai _______________________________________________________________
Nome da Mãe ______________________________________________________________
Atestamos ser verdade, tudo acima declarado.

Ribeirão do Pinhal, _______ de____________________________ de 2018

_____________________________________
Assinatura da candidata

QUESTIONÁRIO
CANDIDATA: ______________________________________________________________
1. Qual Curso Superior ou tecnólogo frequentou ou está cursando? (Para quem está
cursando, informar a fase e semestre)
R:
2. Toma algum medicamente controlado?
R:
3. Já fez terapia alguma vez?
R:
4. Já fez alguma intervenção cirúrgica? Qual (is)?
R:
5. É fumante?
R:
6. Já foi casada? OU Já teve união estável?
R:
7. Tem filhos?
R:
8. Possui tatuagem? Se sim, em qual lugar do corpo?
R:
9. Você reside com seus pais? Se outra condição especifique.
R:
10. Por que você quer ser MISS TEEN RIBEIRÃO DO PINHAL?
R:

Atesto ser verdade, tudo acima que declarei.
Data, _______ de____________________________de_________2018.

___________________________________________
CANDIDATA

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DO USO DE IMAGEM

Eu, __________________________________________________________________,
portador da Identidade nº ______________, CPF sob nº __________________,
residente à Rua ___________________________________________________, nº
____,

bairro

___________________________

na

cidade

de

______________________________, AUTORIZO o uso da imagem de minha
___________, __________________________________________________, em todo
e qualquer material entre fotos e vídeos (com ou sem captação de áudio), desde que não
haja desvirtuamento da sua finalidade, para serem veiculadas em mídias eletrônicas e
impressas como documentos, reportagens e divulgação em redes sociais da internet e
outros meios de comunicação, para o CONCURSO MISS TEEN RIBEIRÃO DO PINHAL.
A presente autorização é concedida a título totalmente gratuito, abrangendo o uso da
imagem acima mencionada em todo território nacional e no exterior, em todas as suas
modalidades e, em destaque, das seguintes formas: mídia eletrônica dentre eles
programa para rádio, radiodifusão, televisão, bem como sua disseminação via Internet,
independentemente do processo de transporte de sinal e suporte material que venha a
ser

utilizado

para

tais fins,

sem

limitação

de

tempo

ou

do

número de

utilizações/exibições.
Por esta ser a expressão da minha vontade declaro que concordo com o acima descrito
sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à minha imagem ou a
qualquer outro, e assino o presente termo de responsabilidade e autorização ao uso de
imagem em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Ribeirão do Pinhal, _____ de ___________________ de 2018

______________________________________
Assinatura do responsável pela candidata

TERMO DE RESPONSABILIDADE DA CANDIDATA

Eu, ________________________________________________________ DECLARO
ter ciência de que as respostas aos questionamentos dos entrevistadores a minha filha
____________________________________________________ serão de minha inteira
responsabilidade, tendo conhecimento de que eu nem minha filhas deverá emitir
opiniões pessoais que visam a denigrir, ofender, repudiar ou provocar quaisquer danos
à moral, honra, intimidade, vida privada, ou imagem de pessoas físicas ou jurídicas, e
que todas as declarações e informações dadas à imprensa através de entrevistas aos
meios de radiodifusão e televisão aberta, fechada e por assinatura, que venha transmitir
a programa ao vivo ou gravado, aos meios impressos ou digitais na internet, e ainda em
redes sociais pessoais enseja a responsabilidade no âmbito civil e penal, de forma que
deverei suportar a obrigação de indenizar o ofendido. DECLARO ainda que li e
compreendi todos os itens do REGULAMENTO INSCRIÇÃO e estou de acordo e me
comprometo a cumprir o que foi solicitado pela ORGANIZAÇÃO MISS TEEN RIBEIRÃO
DO PINHAL 2018.

Por esta ser a expressão da minha vontade declaro que concordo com o acima descrito
sem que nada haja a ser reclamado e assino o presente termo de responsabilidade em
02 (duas) vias de igual teor e forma.

___________________________________, ____ de ________________, de 2018

__________________________________
Assinatura da candidata

______________________________
Assinatura do responsável

AUTORIZAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE FILHA MENOR DE 18 ANOS
NO CONCURSO “MISS TEEN RIBEIRÃO DO PINHAL”

Eu (nome completo da mãe / ou responsável legal), ___________________________________
___________________ estado civil: __________________ profissão: ____________________,
portadora do RG nº ______________________, e do CPF nº ________________________,
residente à Rua ______________________________________________________, nº ____,
bairro ______________, complemento ____________ na cidade de ______________________
e Eu (nome completo do pai),

_______________________________________________

estado civil: _______________ profissão: ________________________, portador do RG nº
______________________ e do CPF nº ________________________, residente à Rua
___________________________________________________,
_______________________________
AUTORIZAMOS

NOSSA

FILHA,

nº

____,

bairro

na cidade de _____________________________

_____________________________________________,

nascida em ______/________/________, portadora do RG nº _____________________,
residente e domiciliada com seus pais no endereço supra indicado, A PARTICIPAR DO
CONCURSO “MISS TEEN RIBEIRÃO DO PINHAL” compreendendo a realização de uma préseletiva e uma disputa final com outras concorrentes selecionadas de acordo com os requisitos
estipulados no Regulamento. Bem como declaramos ter conhecimento de todo o Regulamento
do Concurso, aceitando todos os seus termos.

Ribeirão do Pinhal, _____ de ___________________ de 2018

________________________________
Assinatura Mãe

__________________________________
Assinatura Pai

___________________________________
Ou responsável legal

