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I CONCURSO ORCEC PARA JOVENS COMPOSITORES CEARENSES  

 
Ficha de Inscrição  

 
 
Nome do proponente:                                                                                                     
 
Endereço:                                                                                                                       
 
Cidade:                                                                                             UF                         
 
E-mail:                                                                                                                            
 
Telefone:                                                           Celular_                                                
 
Data do Nascimento:                                RG (anexar cópia) _                                      
 
Título da obra:                                                                                                                
 
Duração:                                                                                                                                          
 
Breve comentário sobre a obra: 
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                           
                                                                                                                                           
                                                                                                                                                      
 
Situação acadêmica (marque com um x): 
 
(     ) não graduado;          (     ) concluindo a graduação; 
(     ) graduado;                 (     ) concluindo o mestrado; 
(     ) mestre;                     (     ) outra (especifique):                                                      
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‘ 
I CONCURSO ORCEC PARA JOVENS COMPOSITORES CEARENSES  

 
Declaração de Liberação de Direitos Autorais 

 
 
 
DECLARO, por meio desta, a liberação dos direitos autorais pela execução, 
gravação sonora e filmagem da obra inédita de minha autoria, inscrita no I 
CONCURSO ORCEC PARA JOVENS COMPOSITORES CEARENSES para 
execução na Temporada 2013 da Orquestra de  Câmara  E leazar  de  
Carva lho ,  bem como a difusão não comercial da referida gravação e filmagem. 
Declaro ainda a cessão dos direitos sobre a obra para a Associação Artística de 
Concertos do Ceará - AACC pelo prazo de 05 (cinco) anos, contando a partir do 
anúncio do resultado do referido concurso, no caso de a obra ser vencedora, prazo 
após o qual os direitos autorais voltarão automaticamente para seu titular 
de origem. 
 
 
 
Nome do Declarante                                                                                                          
 
                         CPF                                                                                                 
       
Assinatura                                                                                                                         
 
 
 
 
 
                                                 ,         de                                          de                            
 

Local, dia, mês e ano 
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I CONCURSO ORCEC PARA JOVENS COMPOSITORES CEARENSES  
 

 
DECLARAÇÃO 

 
 
 
 
 
Eu,              (nome),  
CPF Nº           , declaro  estar  ciente  e  de 
acordo com  as  regras  do  regulamento  do  I CONCURSO ORCEC PARA 
JOVENS COMPOSITORES CEARENSES.  
 
 
 
 
 
 
                                                                        ,           de                         de                   

Local, dia, mês e ano 
 
 
 
 
 
Assinatura:                                                                                     
 


