
 

 
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE NOME, 

IMAGEM, DEPOIMENTO E PESQUISA
 
 
NOME: 
EMAIL: 
ENDEREÇO: 
CPF:                                                                    
 
 
Pelo presente termo AUTORIZO expressamente e sem ônus o uso de minha imagem e 
nome, bem como dos depoimentos ou pesquisas realizadas, englobando toda a produção 
científica, fotos, imagens e outros materiais relacionados que, por minha iniciativa, 
foram enviados e/ ou entregues à 
23.799.433/0001-54, com sede no endereço: 
 
Com a presente autorização, tenho plena ciência de que o uso indicado se dará no Portal 
Técnico em Mineração (www.
outro projeto e/ou obra a ele associados desde q
acadêmica, científica, sociocultural, tecnológica, entre outros. 
 
A presente autorização se dá apenas para a divulgação em mídia eletrônica (internet). 
 
Eventual reprodução do trabalho, sem as devidas observâncias legais (plágio) não serão 
de responsabilidade do Portal Técnico em Mineração
o conteúdo será aberto ao público em geral. 
 
Sendo esta minha livre e consciente manifestação de von
divulgação e uso do conteúdo e declaro, expressamente, nada ter a reclamar ou exigir da 
empresa CML Marketing e Treinamentos
instrumento, assinando, para tanto, o presente termo.

 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE NOME, 
IMAGEM, DEPOIMENTO E PESQUISA

CPF:                                                                    TELEFONE:  

Pelo presente termo AUTORIZO expressamente e sem ônus o uso de minha imagem e 
bem como dos depoimentos ou pesquisas realizadas, englobando toda a produção 

científica, fotos, imagens e outros materiais relacionados que, por minha iniciativa, 
foram enviados e/ ou entregues à CML Marketing e Treinamentos, inscrita sob CNPJ 

com sede no endereço: R. N, 53, Isaías Pereira, Janaúba/MG

Com a presente autorização, tenho plena ciência de que o uso indicado se dará no Portal 
(www.tecnicoemineracao.com.br), podendo ser estendido a 

outro projeto e/ou obra a ele associados desde que possuam finalidade educativa, 
acadêmica, científica, sociocultural, tecnológica, entre outros.  

presente autorização se dá apenas para a divulgação em mídia eletrônica (internet). 

eprodução do trabalho, sem as devidas observâncias legais (plágio) não serão 
o Portal Técnico em Mineração, e manifesto plena ciência de que 

o conteúdo será aberto ao público em geral.  

Sendo esta minha livre e consciente manifestação de vontade, submeto-me às normas de 
divulgação e uso do conteúdo e declaro, expressamente, nada ter a reclamar ou exigir da 

CML Marketing e Treinamentos, em relação ao direito de uso autorizado neste 
instrumento, assinando, para tanto, o presente termo. 

 

 

Assinatura 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE NOME, 
IMAGEM, DEPOIMENTO E PESQUISA 

Pelo presente termo AUTORIZO expressamente e sem ônus o uso de minha imagem e 
bem como dos depoimentos ou pesquisas realizadas, englobando toda a produção 

científica, fotos, imagens e outros materiais relacionados que, por minha iniciativa, 
inscrita sob CNPJ 

R. N, 53, Isaías Pereira, Janaúba/MG.  

Com a presente autorização, tenho plena ciência de que o uso indicado se dará no Portal 
.com.br), podendo ser estendido a 

ue possuam finalidade educativa, 

presente autorização se dá apenas para a divulgação em mídia eletrônica (internet).  

eprodução do trabalho, sem as devidas observâncias legais (plágio) não serão 
, e manifesto plena ciência de que 

me às normas de 
divulgação e uso do conteúdo e declaro, expressamente, nada ter a reclamar ou exigir da 

, em relação ao direito de uso autorizado neste 


