
 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE-BOI 
CNPJ.:05.149.158/0001-41 

GABINETE DO PREFEITO  

SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER 

 

ANEXO 01- FICHA DE INSCRIÇÃO DO CONCURSO QUE IRÁ ELEGER A CANDIDATA DO À MISS  VERÃO DE 2022 

Nome candidato(a):_______________________________________________________________________________ 

Endereço______________________________________________________________Bairro:_____________________

Município:____________________________UF:______ 

Email:__________________________________________Telefones:____________________________________ Data 

de Nascimento:___/___/___  Naturalidade:________________________Profissão:__________________________ 

Nome do Pai:_______________________________________ Nome da Mãe:__________________________________ 

CONTEÚDO DA CANDIDATA : 

Peso:____________ Altura:__________ Hobby:______________________________ Cor Preferida:____________ 

Frase Preferida:___________________________________________________________________________  

Peixe-Boi/PA,____/____/2022. 

___________________________________________________ 

Assinatura da candidata 
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ANEXO 02- TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM 

Eu,___________________________________________________,___________,Brasileira, _________________, 

Portadora da RG nº___________________________,Inscrita no CPF sob o número:_________________ Residente na 

____________________________,Estado do Pará AUTORIZO o uso de minha imagem em todo e qualquer material 

promocional entre fotos, filmagens e outros meios de comunicação para ser utilizada no período de 01 (um) ano a 

contar do dia 31 de julho de 2022 pela Prefeitura municipal em páginas de redes sociais. A presente autorização é 

concedida a título gratuito, sem ônus para a prefeitura municipal de Peixe-boi, desde que não haja desvirtuamento de 

sua finalidade. Por esta ser a expressão da minha vontade, declaro que autorizo o uso acima descrito sem que nada 

haja a ser reclamado seja a título de indenização de qualquer natureza, seja a título de direitos relacionados ou 

conexos a minha imagem ou de qualquer outro.  

Assino a presente autorização em 02 (duas) vias de igual teor e forma 

Peixe-Boi/PA, ____/____/2022.  

_______________________________________ 

Assinatura da candidata 
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ANEXO 03 -TERMO DE CIÊNCIA DO REGULAMENTO DO CONCURSO  

Eu,______________________________________________________________Brasileiro(a), __________________ , 

Portador(a) da RG nº___________________________,Inscrita no CPF sob o número:_________________ Residente na 

__________________________________________________________,Estado do Pará, DECLARO que me inscrevi para 

participar do concurso que irá eleger a miss verão 2022 a ser realizado no dia 30 de julho de 2022. DECLARO ainda ter 

ciência de seu regulamento e comprometendo-me a cumprir o disposto no citado documento.  

Assino o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.  

Peixe – Boi/PA____/____/2022 

 

______________________________________ 

Assinatura da candidata. 
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ANEXO 04- TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM EVENTO 

 

Nós, ______________________________________________________ (nome completo do pai ou responsável legal), 

inscrito no CPF sob o n.º ____________________________ e no portador do RG n.º__________________, residente e 

domiciliado a Av./Rua __________________________________________________________, n.º _______, na cidade 

de _______________, PA, e ______________________________________________ ________(nome completo da 

mãe), inscrita no CPF sob o n.º___________________e portadora do RG n.º________________, residente e 

domiciliada na Av./Rua __________________________________________________________, n.º ________, na 

cidade de ____________, PA, autorizamos, total e definitivamente, a participação de nosso(a) filho(a) 

__________________________________________________________, menor de idade, portadora do RG n.º 

__________________________, residente e domiciliada na Av./Rua ___________________________, n.º _______, na 

cidade de _______________________, RS, na condição de candidato(a) do concurso que irá eleger a Miss verão 2022, 

sendo as condições da participação previstas e aceitas nos termos do Regulamento.  

Peixe-Boi/PA, _____ de ____________ de 2022.  

__________________________________ 

ASS DO PAI / MÃE OU DO RESPONSÁVEL 


