AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL
Autorização para menores de 18 anos em eventos públicos
Baseado na Portaria Nº 018/2004 - 1ª Vara da Infância e da Juventude

Eu, ________________________________________________________________________
(nome completo do pai/mãe ou responsável legal), _________________ (nacionalidade),
portador(a) do RG nº _____________________ (nº do RG com órgão expedidor), e inscrita no
CPF/MF nº _____________________ autorizo o(a) menor sob minha responsabilidade
__________________________________________________________, com ______ anos de
idade, conforme documento de identidade que porta de quem sou _________________
(relação de parentesco) a participar do evento denominado: Concurso Nacional Crente Bom
de Bíblia 2018 promovido pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus com inscrições no
período de 08/01/2018, até às 23 horas e 59 minutos do dia 30/04/2018, feitas pelo site
www.crentebomdebiblia.com.br que será dividido em duas fases: a primeira será realizada por
meio de respostas a perguntas bíblicas objetivas de múltipla escolha pela internet no site do
Concurso de 1º de julho a 14 de agosto de 2018; e a segunda, para os finalistas, de forma
presencial no dia 16 de novembro de 2018 (sexta-feira) para categoria KIDS (7 a 11 anos de
idade) e para categoria ADOLESCENTES (12 a 17 anos de idade), na cidade do Rio de
Janeiro, no templo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Bonsucesso - Rua Frei
Jaboatão, Bonsucesso, Rio de Janeiro / RJ.
Local, _____________________________________ Data ___/___/___ (data da assinatura)
_________________________________________
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL
Contatos com o Responsável:
Telefone: (

) ______________________ Celular: (

) ________________________

E-mail: ________________________________________________________________
Obs.: para participação no concurso, todos os itens do regulamento devem ser respeitados.
Uma cópia preenchida e assinada desta autorização deve ser enviada para o e-mail cemp@cpad.com.br
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