SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DO ESPORTE E DA CULTURA
GABINETE DO SECRETÁRIO

EDITAL N° 15/2022/GS/SEDUC
AVISO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DO ESPORTE E DA CULTURA, no uso
de suas atribuições legais e regulamentares, torna público que estão abertas as
inscrições para o “ESCOLA MAIS SEGURA: UM CUIDA DO OUTRO - II Concurso
Cultural Artístico e Literário da Rede Pública Estadual de Educação de Sergipe,
observadas as disposições que seguem: A RETIFICAÇÃO DO EDITAL N°02/2022, a fim
de alterar os itens 1.4, 5.1 e criar o anexo 2 a fim de compatibilizar o edital com as normas
deste.
1.4. Após esse Período que a Pandemia do Coronavírus parou o Brasil e Sergipe, inclusive
ceifando vidas e dificultando a possibilidade de aulas presenciais, o II Concurso Cultural
Artístico e Literário da Rede Pública Estadual de Educação de Sergipe terá como
objetivo promover reflexão, no âmbito das escolas, sobre o “Protocolo de Retorno” às aulas
presenciais,
disponíveis
no
Portal
da
SEDUC/SE:
https://www.seduc.se.gov.br/estudeemcasa/#/932,
como
forma
de
divulgação,
conhecimento e prática das normas estabelecidas no citado documento, na tentativa de
evitar possíveis contaminações pela COVID-19, na volta das atividades presenciais.
5.1. Todos os estudantes deverão apresentar no ato de sua inscrição um(a) professor(a)
para orientação de seu trabalho e acompanhamento de sua participação em todas as fases
deste Concurso Cultural, e, deverão apresentar a Ficha de Autorização (Anexo II), assinado
pelos pais ou responsável legal, com cópia de RG.
Cumpra-se.
Publique-se.
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DO ESPORTE E DA CULTURA
GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DO ESPORTE E DA CULTURA

Aracaju/SE, 25 de março de 2022.

JOSUÉ MODESTO DOS PASSOS SUBRINHO
Secretário de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DO ESPORTE E DA CULTURA
GABINETE DO SECRETÁRIO

ANEXO 2

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DO MENOR E USO DE IMAGEM

Eu
(nome
completo)_____________________________________________________,
(nacionalidade) _________________________, (estado civil) ___________________ , (profissão)
_________________________,
RG
n°_____________________________
e
CPF
n°_____________________________, como representante legal do menor abaixo referido,
AUTORIZO
EXPRESSAMENTE
A
participação
do
menor
(nome
completo)
__________________________________________________________, sob o n° do RG
_______________, com data de nascimento em __________________, a participar do II
CONCURSO CULTURAL ARTÍSTICO E LITERÁRIO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE
EDUCAÇÃO DE SERGIPE.
Também autorizo o uso da imagem do menor em todo e qualquer material (como fotos, filmagens)
destinado à divulgação ao público em geral e/ou apenas para uso interno da Secretaria da
Educação, do Esporte e da Cultura. A divulgação da imagem dar-se-á por mídia em geral, escrita,
falada, televisiva ou eletrônica, de difusão e transmissão, por qualquer meio de comunicação, dentre
os quais citam-se, em rol meramente exemplificativo: rádio, televisão, rede de computadores
(internet ou intranet), obras multimídias, home page, jornais, revistas, boletins, apostilas,
livros/livretos, folhetos, folders, seminários, anúncios, peças publicitárias impressas ou audiovisuais,
CDROM, vídeo, catálogo, etc.
A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem acima
mencionada em todo o território nacional e no exterior, em todas as suas modalidades e, em
destaque: menção ao evento do Concurso Literário.
O presente instrumento particular de autorização é celebrado em caráter definitivo, irretratável e
irrevogável, obrigando-se as partes por si e por seus sucessores a qualquer título, a respeitarem
integralmente os termos e condições aqui estipuladas. Por esta ser a expressão da minha vontade,
declaro que autorizo o uso de imagem e a participação do menor acima descrito sem que nada haja
a ser reclamado a título de direitos conexos à imagem ou a qualquer outro e assino a presente
autorização.

_____________________, ____________de_______________2022.
____________________________________________________________
Nome e assinatura do Responsável Legal
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