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AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM CONTRATUAL E TERMO DE RESPONSABILIDADE DO MODELO 
Eu _______________________________________________ portador de CPF número _____________________________ 
e identidade de número ___________________________, DECLARO ser CANDIDATO do MISTER JOINVILLE OFICIAL 2021 
sobre a COORDENAÇÃO do aqui representante ANDRÉ FLORÊNCIO portador da identidade de número 7.117.336. 
Faz deste documento direito de uso e imagem, quando em poder do COORDENADOR que tem por finalidade a divulgação 
do concurso, representado por seu COOORDENADOR com direito vitalício de uso imagem voltado para o casting, registro, 
acervo e agenciamento do concurso relacionado ao CANDIDATO inscrito.  
Uma vez que por meio do concurso o CANDIDATO aprovado, terá o COORDENADOR como seu responsável legal. 
 
Por esta ser a expressão da minha vontade declaro que concordo com os termos acima descrito sem que nada haja a ser 
reclamado a título de direitos conexos à minha imagem ou a qualquer outro, assino o presente termo de responsabilidade 
e autorização ao uso de imagem em 02 (duas) vias de igual teor e forma sobre minha responsabilidade. 
 
1. OBRIGAÇÕES DO MODELO DURANTE O CONCURSO: 
a. O MODELO deverá manter seu COORDENADOR informado de aparições públicas, Jobs, convites realizados por terceiros.  

b. O MODELO deverá manter seu COORDENADOR atualizado de suas polaroides ou digitais em período mensal. 
c. O MODELO deverá manter seu COORDENADOR atualizado de sua evolução física e ou mudanças de biótipo. 

d. O MODELO não deverá obter outro COORDENADOR ou representante sem antes encerrar seu compromisso com o atual 
COORDENADOR ou concurso, seja o outro sendo assessor, scouter, agente ou empresário.  
 
2. GARANTIA DA PREMIAÇÃO AO GANHADOR MISTER JOINVILLE 2021 
a. Ter ocorrido a realização do concurso com público estimado de meta pelo COORDENADOR de 90% de capacidade mínima. 
b. Sido inscritos no mínimo 20 candidatos de forma democrática e os mesmos terem contribuídos nas despesas.  
c. Venda mínima de 10 ingressos por MODELO antecipadamente de 10 dias antes da realização do concurso. 
d. O MODELO Ter realizado as fotos oficiais com o COORDENADOR. 
e. O MODELO Ter realizado a enquete oficial com participação simbólica informada pelo COORDENADOR em cronograma. 
f. Se houver desistência por parte do MODELO valores investidos não serão devolvidos. 
- Após aprovado o CANDIDATO passará por acompanhamento com o COORDENADOR para as próximas etapas. 

Nota: Fatos que possam impossibilitar a premiação do MISTER JOINVILLE do ano anterior, atual e posterior:  
A não realização do concurso por faltas de verba financeira por meta não estabelecida, falta de candidatos e patrocinador.  
 
3. O COORDENADOR poderá optar pela realização de evento ou seletiva, assim como na escolha da mesa julgadora, porém 
a não realização do concurso incapacitará o COORDENADOR contribuir com a premiação ao MODELO ganhador, por motivo 
de incapacidade de arrecadação de recursos financeiros de ajuda. 
 
4. PROVAS – VAGAS E REGULAMENTOS 
a. O MODELO ser adulto, do sexo masculino com idade entre 18 a 33 anos. 

b. Provas para o TOP 10: Enquete – Fotogenia – Corpo. Entre outras provas que poderá o COORDENADOR estabelecer no 

decorrer dos treinamentos e acrescentar no cronograma de avaliação técnica do concurso.  

c. Provas para o TOP 5: Melhor Entrevista e Perfil. 

d. Vaga para representar outras regiões se houver: 

O COORDENADOR poderá optar em escolher entre o vice, TOP 5 ou TOP 10 e se houver MODELO de outras regiões, será a 

prioridade de quem reside ou naturalizado. 

Nota: MODELOS convidados ou naturalizados para representar outro município não terão como garantia os mesmos 

benefícios de premiação do primeiro colocado ao MODELO ganhador como Mister Joinville Oficial.  

e. O MODELO que participar poderá também concorrer como NEW FACE para e possibilidade de concorrer ao WAS – 

ALTITUDE WORLD SUPERMODEL desde que seja a cima de 16 anos e limite de idade de 35 anos e altura mínima de 1,81m. 

f. O MODEO escolhido como New Face passará por uma nova reavaliação junto a demais CANDIDATOS de outras regiões ou 
estados para concorrer a vaga e passar pelo teste do júri técnico de: Passarela, estética, rosto, corpo, fotogenia e vídeo. 
g. O MODELO escolhido como Mister Joinville Oficial ou new face, não garante como ganhador final para próxima etapa 

devendo assinar um novo contrato de participação e comprometimento passado pelo COORDENADOR. 

 
5. O MODELO terá como PREMIAÇÃO a INSCRIÇÃO para etapa estadual do Mister Santa Catarina 2022. 
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6. TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL E ELIMINAÇÃO 
a. MODELO que realizar quebra de informações (sigilosas, profissionais e pessoais) por falta de ética seja através de: prints, 

intimidades, profissionais, exposição entre outras situações que possa gerar constrangimentos ao COORDENADOR.  

 
7. ENCONTROS & CONFRATERNIZAÇÃO 
Momento de descontração e festas com os MODELOS, se houver despesas como ingresso, locação e ajuda de custo com 
alimentação os mesmos se comprometem em colaborar na divisão. 
 
8. REGULAMENTOS & PLANOS DE PREPARAÇÃO 2021 
- Prazo da inscrição inicia em 01 de março de 2020 e encerra em 31 de outubro de 2020 com possibilidade de prorrogação. 
As inscrições para o Mister Joinville Oficial custam R$ 800,00 (oitocentos reais) e uma vez que o perfil for aprovado pelo 
COORDENADOR e o MODELO ficará isento apenas da taxa da inscrição e não dos custos abaixo para preparação. 
O ganhador garante: Inscrição de até 3 mil reais para o confinamento de até 3 dias para o Mister Santa Catarina. 
BENEFÍCIOS E CUSTOS DE PREPARAÇÃO EXTRAS / O MODELO realiza os pagamentos EXTRAS de forma AVULSA. 
 

1. AULA PREPARATÓRIA: R$ 50,00 (cinquenta reais por aula) 
Passarela / Dinâmica / Fotografia / Multimídia / Oratória / Teorias, tempo estipulado pelo COORDENADOR em cronograma 
Nota: Na ausência do mesmo o MODELO ficará isento da taxa da aula no dia realizado.  

2. FOTOS OFICIAIS: R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) - 8 Fotos profissionais oficiais para divulgação do MODELO. 
3. INGRESSOS: Valor estimado de R$ 25,00 a R$ 40,00 ou R$ 60,00 – Conforme item C da cláusula 2. 

Os valores só serão definidos após a organização definir local e capacidade de público para definição de valores. 
E a não aquisição dos ingressos conforme item A, B e C da cláusula 2 o MODELO compete ressarcir o saldo remanescente e 
distribuir os ingressos de acordo sua escolha e convidados. 

4. Se o MODELO desejar acompanhamento e assessoria de evolução com atendimento extras, particular, presencial 
e online o custo será de R$ 500,00 (quinhentos reais) mensais. 

5. MODELO ASSOCIADO: R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) – documento obrigatório utilizado como Credencial  
que o dará direito a descontos com as empresas e serviços parceiros do concurso de 30 a 50%, mediante a apresentação da 
credencial. Ver parceiros que consta no verso da credencial. 
 
09. GARANTIAS 

a. A inscrição, por si não garante ao MODELO interessado a sua classificação para as demais etapas da seleção e nem lhe 

confere o direito de pleitear por premiação ou sua participação para próxima etapa, não cabendo qualquer tipo de 

reivindicação e classificação. Em caso de desistência e falta de cumprimento pelo MODELO relacionado ao concurso como 

taxa, inscrições, aulas, fotos, festas, transporte, enquete e compras o dinheiro não será restituído pela COORDENAÇÃO. 

b. A premiação ao MISTER JOINVILLE 2021 ganhador só terá validade, após o mesmo assinar um novo contrato específico 

com todos seus deveres e obrigações e citação da premiação a ser recebido e mediante assinatura com autenticação de 

ambas as partes e concedido conforme desempenho estipulado pelo COORDENADOR. 

O COORDENADOR tem direito a qualquer momento por motivos justos DESTRONAR o modelo escolhido (Mister e ou 

MODELO) optando por outro que supre suas necessidades profissionais e comprometimento.  

c. O MODELO tem a obrigação de manter seu COORDENADOR informado de quaisquer mudanças ou alterações cadastrais 

e procedimentos realizados de forma pessoal e profissional. 

d. O COORDENADOR também terá direito a qualquer momento realizar mudanças contratuais de acordo a necessidade 

financeira adquirida no decorrer do processo da realização do concurso ou pós concurso sem afetar sua vida pessoal e 

profissional financeira da organização e profissionais envolvidos. 

e. Se houver mudança ou desligamento da COORDENAÇÃO atual o novo COORDENADOR (A) assumirá todas as 

responsabilidades das cláusulas anteriores aqui citadas nesse documento. 

 

Atestamos ser verdade, tudo acima declarado.  Joinville, _______de _______________2020     

                _________________________________                   ________________________________ 
                              CANDIDATO / MODELO                                                   COORDENADOR                                                                                                                                
                    
Esse contrato só terá direito processual legal se assinado e reconhecido assinatura em única folha frente e verso em cartório. 

 


