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ANEXO II-A A QUE SE REFERE O ART. 10 DA RESOLUÇÃO CONSU Nº 51, DE 23
DE SETEMBRO DE 2021.
ANEXO II - A
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE FILMAGEM PELA COMISSÃO PERMANENTE DE
HETEROIDENTIFICAÇÃO

Neste
estado

ato,

eu,

______,

nacionalidade______________________,

civil ________________, portador da cédula de identidade nº__________________, inscrito no CPF

nº________________________, residente
nº___________, complemento

no

endereço______________________________________________,
, município de __________________________ ,

estado:______________________, AUTORIZO a filmagem, de acordo com a Resolução Consu nº 51, de 23 de setembro
de 2021, que regulamenta os procedimentos de Comissões Permanentes de Heteroidentificação, somente para efeitos
de utilização deste processo seletivo visando garantir a sua seriedade. A presente autorização é concedida a título
gratuito, abrangendo a utilização para análise de eventuais recursos interpostos. Por esta ser a expressão da minha
vontade, declaro que autorizo o uso acima descrito sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à
minha imagem ou a qualquer outro, e assino a presente autorização em 2 (duas) vias de igual teor e forma.
_________________, ______de ___________ de 2022.

_____________________________________________
Assinatura do(a) Candidato(a)
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ANEXO II-B A QUE SE REFERE O ART. 10 DA RESOLUÇÃO CONSU Nº 51, DE 23
DE SETEMBRO DE 2021.
ANEXO II – B
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE FILMAGEM PELA COMISSÃO PERMANENTE DE
HETEROIDENTIFICAÇÃO (AO CANDIDATO MENOR DE IDADE)

Neste
estado

ato,

eu,

___________,

nacionalidade_______________,

civil________________, portador da cédula de identidade nº

, inscrito no CPF

nº__________________, residente no endereço______________________________________
nº____________, complemento
estado:_______________________,

,
responsável

legal

município

,

de__________________________,

por__________________________________________,

portador da cédula de identidade nº___________________, inscrito no CPF nº_

_____, AUTORIZO

a filmagem, de acordo com a Resolução Consu nº 51, de 23 de setembro de 2021, que regulamenta os procedimentos
de Comissões Permanentes de Heteroidentificação, somente para efeitos de utilização deste processo seletivo visando
garantir a sua seriedade. A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo a utilização para análise de
eventuais recursos interpostos. Por esta ser a expressão da minha vontade, declaro que autorizo o uso acima descrito
sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à minha imagem ou a qualquer outro, e assino a presente
autorização em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

_________________, ______de ___________ de 2022.

_____________________________________________
Assinatura do(a) responsável legal
_____________________________________________
Assinatura do(a) Candidato(a)

