
 

   

Programa CPB Atleta Cidadão 

Termo de Adesão e Compromisso 

 

Eu,__________________________________________________________

(Nome do Atleta), Portador(a) do CPF nº ______________________, 

Carteira de Identidade ___________________ (nº - órgão expedidor - UF) 

da _______________________ (modalidade), residente e domiciliado à 

____________________________________________________________

___________________________________________________________, 

venho através deste instrumento formalizar a minha adesão ao Programa 

CPB Atleta Cidadão do Comitê Paralímpico Brasileiro – CPB e mais:  

 

Declaro que conheço e estou de acordo com todas as normas do processo 

seletivo, especialmente o edital do Processo Seletivo. 

 

Como contrapartida aos benefícios recebidos pelo Programa ao qual aderi, 

assumo o compromisso de: 

 

1 - Participar efetivamente do curso no qual estiver matriculado, dando pleno 

atendimento às exigências normativas da instituição de ensino, 

especialmente no que se refere à frequência, assiduidade e demais critérios 

do curso; 

2 - Participar de 2 entrevistas jornalísticas para cada empresa parceira do 

Programa, ao longo da duração do curso e também pelo período de 1 até ano 

após seu encerramento ou conclusão; 

3 - Participar de 2 ações de endomarketing para cada empresa parceira do 

Programa, ao longo da duração do curso e também pelo período de 1 até ano 

após seu encerramento ou conclusão;  

4 - Participar de 2 gravações, por ano, de vídeos institucionais, depoimentos 

e/ou comerciais, para cada empresa parceira do Programa, ao longo da 

duração do curso e também pelo período de 1 até ano após seu encerramento 

ou conclusão; 
 

Parágrafo único. Para fins de cumprimento dos itens 2, 3 e 4, o aderente ao 

programa licencia o direito de uso de seu nome, apelido, voz, imagem e 

material biográfico ao CPB e aos parceiros do Programa única e 

especificamente para as ações descritas, por prazo indeterminado e em 

caráter irrevogável, para reprodução sem limite de quantidade, devendo ser 
respeitados os contratos de patrocínio individual que tenha ou venha a 

possuir. 
 

O atleta participará dos eventos desde que não interfira em sua programação 
de treinamentos e competições, devendo sua ausência ser devidamente 



 

   

justificada em tempo hábil. A parceira solicitante deverá informar a demanda 

ao CPB com antecedência mínima de 15 (quinze) dias da entrevista/ evento/ 

gravação.  

 

A adesão ao programa Atleta Cidadão não gera nenhum vínculo trabalhista 

com o CPB e as empresas parceiras.  

 

____________________________________,_____/_____/________ 

Local Data  

 

________________________________________________________  

Assinatura do Responsável 


