
 
 

 

TERMOS DE COLABORAÇÃO 

 

Eu,_________________________________________________________________________, 

domiciliado em ____________________________________________________________, no 

Estado de __________________, com profissão _________________________,  com RG 

______________________, li e concordo com os termos de Colaboração para produção na 

Mídia Caeté, e me disponho a cumprir os critérios abaixo mencionados: 

 

 

⚫ Respeito aos direitos humanos e dos animais, aos princípios constitucionais, ao interesse 

público e garantia de que o conteúdo não atenderá a interesse particular ou de terceiros; 

⚫ A equipe da Mídia Caeté se reserva ao direito da decisão final sobre a publicação ou não 

do conteúdo enviado, além da data da publicação, observados os critérios éticos e 

princípios editoriais apontados na nossa missão, visão e valores, estando tais conteúdos 

sujeitos ao nosso cronograma de publicações; 

⚫ O conteúdo deverá ser sempre creditado; 

⚫ Caso o conteúdo apresente alguma crítica ou denúncia relacionada a qualquer indivíduo, 

instituição pública, privada, ONGs e afins, é preciso, sobretudo em razão da presunção 

de inocência, garantir expressamente o direito de defesa aos citados; 

⚫ O colaborador terá liberdade estilística para elaboração de seu conteúdo desde que 

respeitados alguns requisitos técnicos relacionados à produção do texto ou imagens, 

como linguagem acessível, coesão textual, coerência, objetividade e clareza na 

disposição das informações, qualidade de imagens em pixels, entre outros. 

 

Em casos específicos de conteúdo jornalístico, produzidos por profissionais da área, dispostos a 

colaborar com a Mídia Caeté são ainda necessários os seguintes critérios: 

 

⚫ Apuração e checagem precisa de dados; 

⚫ Fidelidade às declarações feitas pelas fontes, assim como garantia de anonimato se 

assim necessário; 

⚫ Em caso de fontes anônimas, apresentar conjunto de provas documentais que embase a 

denúncia; 

⚫ Em caso de conteúdo escrito, todos os textos passarão por uma leitura cuidadosa, revisão 

e edição feita por integrantes da nossa equipe, com objetivo de garantir a qualidade da 



informação. Esse processo ocorre por meio de abertos e contínuos diálogos com o autor 

(colaborador) do texto. 

⚫ Por fim, o envio de conteúdo e sua devida publicação a partir da Mídia Caeté não exime 

o colaborador de sua responsabilidade autoral, que deverá se responsabilizar 

integralmente pelo conteúdo publicado, pela disposição e veracidade das citações das 

fontes e pelos dados apurados. 

⚫ Conforme política da Mídia Caeté o colaborador autoriza a publicação de seu conteúdo 

no nosso portal, redes sociais e afins, além de o deixar disponível para outros veículos 

de comunicação parceiros da Mídia Caeté e de suas ideias de democratização da 

informação. 

 

OBS: Não há vínculo empregatício e financeiro entre a Mídia Caeté e seus colaboradores, mas 

a cooperativa disponibilizará o que lhe for possível para auxiliar na construção do conteúdo de 

seus colaboradores. 

 

*Declaro que li e concordo com os termos de colaboração da Mídia Caeté. 

 

 

Maceió, ______ de ______________ de 20___. 

 

 

 

_____________________________________ 

Colaborador 

 

 

_____________________________________ 

Integrante da Mídia Caeté 

 

 


