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Fica alterado o “Item 5 – Do Calendário” do edital do concurso para criação de logomarca 

comemorativa dos 125 anos de criação da Escola Politécnica da Universidade Federal da 

Bahia – EPUFBA.  

 

tividade Período 

 
Inscrições exclusivamente via e-mail 

 
30/04/2021 até 30/07/2021 

 
Divulgação das inscrições deferidas 

 
09/08/2021 

 
Votação on-line 

 
10/08/2021 a 09/09/2021 

 
Resultado Final 

 
13/09/2021 

 
 
 

Diretora da Escola Politécnica 
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ANEXO I - Ficha de Inscrição 
 
 
 
Pelo presente instrumento, (nome do(a) cedente), (brasileiro(a)) , (estado civil), (profissão), 

portador(a)     da     Cédula     de    Identidade    nº  ,     CPF    nº 

  , domiciliado(a) na  

  , na condição legal 

de autor(a)/detentor(a) dos direitos autorais ou representante legal (no caso de menores de 

18 anos) sobre a obra intitulada   , solicito à 

Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia – EPUFBA, sediada na Rua Professor 

Arístides Novis, nº2, CEP 40.210-630, Federação, Salvador/BA, a minha inscrição ao 

Concurso para criação de logomarca comemorativa dos 125 anos de criação da Escola 

Politécnica da Universidade Federal da Bahia - EPUFBA. Declaro estar ciente e estou de 

acordo com dos termos do respectivo edital. 

 
 

Salvador,  de  de 2021. 
 
 
 
 

 

    
 

Assinatura 

Autor da obra e detentor dos direitos autorais 
 
 
 
 

 

    
 

Assinatura  

Representante legal (para menores de 18 anos) 
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ANEXO II - Termo de Cessão dos Direitos Autorais 
 
Pelo presente instrumento, (nome do(a) cedente), (brasileiro(a)) ,  (estado civil)  , (profissão) 

portador(a) da Cédula de Identidade nº _______________________________, 

CPF nº  ____________________, domiciliado(a) na ______________________________,  

na condição legal de autor(a)/detentor(a) dos direitos autorais ou representante legal (no 

caso de menores de 18  anos)  sobre  a obra intitulada_____________________________, 

decide pelo presente Termo de Cessão de Direitos Autorais, em ceder à Escola Politécnica da 

Universidade Federal da Bahia – EPUFBA, sediada na Rua Professor Arístides Novis, nº2, 

CEP 40.210-630, Federação, Salvador/BA, os direitos patrimoniais e de autor referentes à 

obra criação supramencionada, com fundamento na Lei Federal nº 9.610, de 19 de fevereiro 

de 1998 (Lei de Direitos Autorais), para a finalidade específica de uso de logomarca 

comemorativa dos 125 anos de criação da Escola Politécnica da Universidade Federal da 

Bahia - EPUFBA, podendo ser utilizada em qualquer atividade, evento ou materiais 

institucionais, como folderes, cartazes, impressos, papéis timbrados, convites, envelopes, 

bandeiras e site institucional, sem qualquer benefício financeiro ao cedente. 

 
 
 

Salvador,  de  de 2021. 
 
 
 
 

 

    
 

Assinatura 

Autor da obra e detentor dos direitos autorais 
 
 
 
 

 

    
 

Assinatura  

Representante legal (para menores de 18 anos) 
 


