
1º Retificação do Regulamento do 26º Salão Jovem Arte – Despertar Discos
Imaginais

O Instituto Kurâdomôdo e o Centro Audiovisual Luiz Marchetti tornam pública

a 1º retificação do Regulamento do 26º Salão Jovem Arte – Despertar Discos Imaginais,

no que tange o ANEXO III - DECLARAÇÃO DE AUTORIA E PROPRIEDADE DA

OBRA,

ONDE SE LÊ:

Eu, ______________________, com nome artístico _______________,

portador/a da Cédula de Identidade nº _________, inscrito no CPF sob nº

____________, residente à __________________________________________,

declaro conhecer e aceitar incondicionalmente as regras do presente regulamento,

responsabilizando-me pela autoria da obra inscrita no 26º Salão Jovem Arte - Despertar

Discos Imaginais, 2021. Estou ciente de que o meu credenciamento e possível seleção

para integrar o presente Projeto não geram direito subjetivo à minha efetiva contratação

pela Secretaria de Estado da Cultura Esportes e Lazer de Mato Grosso; Conheço e

aceito, incondicionalmente, as regras do presente Concurso e as Condições Gerais para

os Artistas Selecionados, bem como me responsabilizo por todas as informações e

autorizações de uso de imagem de terceiros contidas nas obras inscritas, caso venha a

ser selecionado, após apresentar a documentação exigida no Regulamento; Não sou

servidor público estadual e preencho todos os requisitos de participação.

LEIA-SE:

Eu, ______________________, com nome artístico _______________,

portador/a da Cédula de Identidade nº _________, inscrito no CPF sob nº

____________, residente à __________________________________________,

declaro conhecer e aceitar incondicionalmente as regras do presente regulamento,

responsabilizando-me pela autoria da obra inscrita no 26º Salão Jovem Arte - Despertar

Discos Imaginais, 2021. Estou ciente de que o meu credenciamento e possível seleção

para integrar o presente Projeto não geram direito subjetivo à minha efetiva contratação

pela Secretaria de Estado da Cultura Esportes e Lazer de Mato Grosso; Conheço e

aceito, incondicionalmente, as regras do presente Concurso e as Condições Gerais para

os Artistas Selecionados, bem como me responsabilizo por todas as informações e



autorizações de uso de imagem de terceiros contidas nas obras inscritas, caso venha a

ser selecionado, após apresentar a documentação exigida no Regulamento; Não sou

servidor público concursado ou contratado da SECEL/MT e preencho todos os

requisitos de participação.
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