
TERMO DE AUTORIZAÇÃO, CONCESSÃO E CIÊNCIA DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS LEGAIS 

PARA MENOR DE IDADE PARA PARTICIPAÇÃO NO PROJETO PIONEIROS DA ÁGUAS DE 

TERESINA SANEAMENTO S.A 

 

 

Eu, ______________________________________________________, portador(a) do 

documento de identidade RG nº _____________________ e CPF nº 

_____________________, estado civil ______________________, residente e domiciliado 

_________________________________________________________________________

Tel/Cel (    ) ________________________________________ e; 

Eu, ______________________________________________________, portador(a) do 

documento de identidade RG nº _____________________ e CPF nº 

_____________________, estado civil ______________________, residente e domiciliado 

_________________________________________________________________________

Tel/Cel (    ) ________________________________________, responsável (is) legal (is) 

pelo(a) aluno ______________________________________________________________, 

documento de identidade RG nº _____________________, regularmente matriculado no 

____________________________________________ na série______, turma 

____________ período ____________, autorizamos sua participação no Projeto 

Pioneiros, promovido pela concessionária Água de Teresina Saneamento S.A, que visa 

aprofundar o conhecimento dos jovens sobre o mercado de trabalho e a atuação de 

diferentes profissões, isentando seus organizadores, patrocinadores, promotores ou 

quaisquer outros envolvidos, de toda e qualquer responsabilidade sobre o participante do 

processo dentro dos limites legais e dos objetivos a que se destina o Projeto Pioneiros.  

Visar _____________ e _______________ 

Concedo também o uso de imagem e voz em todo e qualquer material entre fotos e 

documentos, para serem utilizadas em campanhas promocionais e institucionais da 

empresa Águas de Teresina Saneamento S.A, CNPJ nº 27.157.474/0001-06, com sede na Av. 

Prof. Camilo Filho, 1960 - Todos os Santos, Teresina - PI, sejam essas destinadas à 

divulgação ao público em geral. A presente autorização é concedida a título gratuito, 

abrangendo o uso da imagem acima mencionada em todo território nacional e no exterior, 

das seguintes formas: (I) outdoor; (II) busdoor; folhetos em geral (encartes, mala direta, 

catálogo, etc.); (III) folder de apresentação; (IV) anúncios em revistas e jornais em geral; (V) 

home page; (VI) cartazes; (VII) back-light; (VIII) mídia eletrônica (painéis, vídeo-tapes, 

televisão, cinema, programa para rádio, ou outro meio de comunicação existente ou que 

venham a ser criados antes, durante ou depois  do período proposto no Projeto Pioneiros. 

Visar _____________ e _______________ 

Concedo os direitos autorais frutos do projeto final apresentados como requisito de 

conclusão e diplomação em favor da AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES E ÁGUAS DE 



TERESINA SANEAMENTO S.A e em benefício das comunidades atendidas por ambas. Visar 

_____________ e _______________ 

Temos ciência que a participação no Projeto Pioneiros, cumpridas por este todas as 

formalidades legais, com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, afasta a 

qualidade de empregado prevista no artigo 3º da Consolidação das Leis de Trabalho, visto 

que o projeto não cumpre os requisitos ou se destina a prestação de serviço ou trabalho, 

sendo exclusivamente para fins educacionais, portanto, não gerando qualquer vínculo 

empregatício. Visar _____________ e _______________ 

Por esta ser a expressão da minha/nossa vontade autorizo, dou ciência e concedo o uso 

acima descrito sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à imagem 

ou a qualquer outro direito neste documento tratado. Por ser expressão máxima da 

minha/nossa vontade, assino o presente em duas vias, de igual teor e forma, me/nos 

obrigando a cumprir o que nele está avençado, na presença de duas testemunhas, que 

abaixo também subscrevem, para os fins pretendidos. 

  

Teresina/PI, ______ de ________________ de __________ 

 

___________________________________  _________________________________ 

Responsável 1                                                      Responsável 2 

 

 

 

___________________________________ _________________________________ 

Testemunha1                                                      Testemunha 2 

RG                                                                  RG  

CPF                                                                       CPF 

 

 

 

 

IMPORTANTE: 

Esta autorização deverá ter as assinaturas dos pais e/ou responsáveis autenticadas em cartório. 


