
Quem faz parte da nossa equipe? 

Modelos Comerciais
Modelos Fashion

Atores
Cantores

Bailarinos
Apresentadores

E todos os demais artistas de todos os tipos e idades
Nosso objetivo é auxiliar no aperfeiçoamento das habilidades in-
dividuais de cada um, para introduzí-los ao mercado como profis-
sionais qualificados. Também realizamos o trabalho de gerencia-

mento de carreira daqueles que já estão habilitados para tal.

Quem são nossos clientes? 

Estilistas
Grandes marcas de roupas, calçados e acessórios

Fotógrafos
Produtores de TV e Cinema

Diversos profissionais envolvidos nas etapas do trabalho, tais 
como: modelo de prova, editoriais, revistas, catálogos, outdoors, 
banners, comerciais de TV, curtas e longas-metragens, além de 

eventos e desfiles de moda.



O que a agência faz? 

A agência prepara o modelo/artista de acordo com o direciona-
mento da sua carreira e o apresenta ao mercado de acordo com 

suas características, habilidades e a solicitação dos clientes.
Ela é responsável pela divulgação do artista em testes, audições e 

provas e, no caso de aprovações, agendamento do trabalho. 
Toda a parte burocrática (controle de agenda, data e forma de pa-

gamento, emissão de Nota Fiscal, entre outros) é feita pela JM.
A divulgação do artista é feita, a princípio, por meio do material 

fotográfico e videobook.

Como será o contrato? 

Os contratos feitos por meio da Convenção 2021 do MGT são SEM 
EXCLUSIVIDADE, ou seja, o artista pode se agenciar em outras 

agencias, exceto no estado de Minas Gerais. Solicitamos que en-
trem em contato conosco caso afiliem-se a agências em outros 

estados. 
O contrato tem validade de 1 ano, podendo ser renovado automa-
ticamente caso ambas as partes tenham interesse e mediante a 

renovação do material fotográfico com um fotógrafo indicado pela 
JM Model.

A taxa de agenciamento especial para participantes do evento 
é de R$300,00 (trezentos reais), e deverá ser pago via depósito 

bancário. O comprovante de pagamento deverá ser enviado para     
dani@jmmodel.com.br . 

Assim que efetivado o agenciamento, entraremos em contato via 
e-mail para avaliação do material fotográfico e agendamento de 

uma reunião.



O material fotográfico, assim como as medidas 
e informações de contato pessoal deverão ser     

renovados da seguinte maneira: 

A cada 6 meses para menores de 15 anos
A cada 1 ano para maiores de 15 anos

As renovações devem ser feitas diretamente na agência ou a   
combinar dependendo da localização do agenciado. 

Os agenciados devem estar atentos ao prazo e entrar em contato 
para agendar estas alterações.

Siga nossas redes!
www.jmmodel.com.br

@jmmodelmanager
@quersermodelo 

@jmmodelcomercial
@jmmodelkids

Ainda está com dúvidas?
contato@jmmodel.com.br

(31) 9 9335 7458

Dados para depósito
Banco Inter 077

Agência 0001 
Conta 61321516 

Julio César Martins Castro 
CPF 658 833 656 04

Apos realizar o depósito, enviar o comprovante para                 
dani@jmmodel.com.br. Só realizaremos o agenciamento após o 

recebimento do comprovante.


