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ANEXO II 

FICHA DE INSCRIÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA  

(PATICIPAÇÃO INDIVIDUAL) 

 

AUTOR / TITULAR DOS DIREITOS AUTORAIS PATRIMONIAIS 

Se Pessoa Física, informar: 

Nome: Registro no CAU/BR n.: 

Identidade: CPF: 

Endereço: 

Telefone: E-mail: 

Proporção do valor do prêmio, a ser percebida por este 

AUTOR (%):   

Se Pessoa Jurídica, informar: 

Razão Social: 

CNPJ: Registro no CAU/BR n.: 

Endereço: 

Proporção do valor do prêmio, a ser percebida por esta 

AUTORA (%):   

Representante Legal: Registro no CAU/BR n.: 

Identidade: CPF: 

Telefone: E-mail: 

Responsável Técnico: 

CPF: Registro no CAU/BR n.: 

Colaborador: 

CPF: Registro no CAU/BR n.: 
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1. O CONCORRENTE declara ser o único titular dos direitos autorais do 

PROJETO apresentado e que o mesmo não é obra decorrente de plágio, 

considerados os parâmetros legais e os constantes no art. 21 da Resolução n.º 

67/2013, de 05/12/2013, editada pelo CAU/BR. 

 

2. O CONCORRENTE concede à CTA, a título gratuito, o direito de, a qualquer 

tempo, expor, divulgar e eventualmente publicar o PROJETO apresentado, não 

sendo devido qualquer tipo de remuneração ou compensação, garantido o 

crédito de autoria. 

3. O CONCORRENTE, ciente das penas da lei e da sua desclassificação do Concurso 

no caso de inveracidade das informações prestadas abaixo, declara que: 

a) está regular perante a Receita Federal e a Dívida Ativa da União; 

b) está regular perante a Seguridade Social; 

c) está em dia com as obrigações relativas ao FGTS; 

d) não está inscrito no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do 

inadimplemento de obrigações trabalhistas, salvo nos casos de débitos 

garantidos ou exigibilidade suspensa; e 

e) não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, ressalvado, nesse último 

caso, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. 

 

 

(Local e Data) ________________________________________ 

 

 

 

 

NOME DO CONCORRENTE 

 

 

OBS: NO CASO DE PESSOA JURÍDICA, O REPRESENTANTE LEGAL, 

RESPONSÁVEL TÉCNICO E COLABORADOR (SE HOUVER) DEVEM 

ASSINAR A FICHA DE INSCRIÇÃO. 


