PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

CONCURSO MISS TABATINGA - 2019
REGULAMENTO OFICIAL
A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, vem mui respeitosamente,
estabelecer as normas e tornar pública a inscrição para o Concurso de Beleza “MISS
TABATINGA – 2019”, que acontecerá nos dias 14 e 15 de junho de 2019, às 20h, no
Centro Cultural Presidente Lula.
O evento Miss Tabatinga 2019 é um concurso de beleza que escolherá dentre
meninas de 17 a 25 anos, as que possuem atributos como beleza, postura e simpatia. O
evento premiará as melhores colocadas, inclusive com prêmios e a tão sonhada coroa e
faixa de Miss Tabatinga 2019. Além disso, a menina passa a ser integrante ativa da
equipe da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, devendo atuar na divulgação dos
eventos da nossa cidade e representar o município em concursos de beleza.
I - Das Disposições Preliminares
O Concurso será regido por este regulamento e realizado pela Comissão
Organizadora da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.
Paragrafo único: a comissão organizadora criará uma subcomissão, a qual
auxiliará o certame em todos os sentidos, composta por 3 (três) membros.
II - Do Concurso
Art. 1º - O Concurso será realizado nos dias 14 e 15 de junho de 2019, às 20h,
no Centro Cultural Presidente Lula e constituído de três (03) fases, sendo a primeira e a
segunda de caráter eliminatória e a fase final.
Art. 2º- A primeira fase do CONCURSO MISS TABATINGA 2019 realizar-se-á através
do desfile em traje esportivo com todas as candidatas. Com caráter eliminatório,
classificando-se para a próxima etapa apenas dez candidatas.
Art. 3º- A segunda fase do CONCURSO MISS TABATINGA 2019 realizar-se-á através
do desfile em traje de banho (maiô - preto), com as dez candidatas classificadas na
etapa anterior. Com caráter eliminatório e para a próxima etapa classificam-se apenas
cinco candidatas.
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Art. 4º - A fase final realizar-se-á apenas com as cinco melhores candidatas, com o
desfile de traje de vestido social/gala e com perguntas elaboradas, sorteadas pelos
jurados e entregues à Comissão Organizadora.
Art. 5º O Resultado será constituído por três (03) finalistas, sendo a primeira colocada,
eleita MISS TABATINGA 2019.
Art. 6º - O júri da fase final será formado por cinco (05) membros.
III - Dos Critérios de Avaliação
Art. 7º - Serão avaliados os seguintes aspectos por traje:
Nº

Requisito

Traje Esporte Fino

Traje de Banho

Traje Social/Gala

01

Beleza

10

10

10

02

Postura/Apresentação

10

10

10

03

Simpatia

10

10

10

04

Desenvoltura Verbal

0

0

10

30

30

40

TOTAL

Art. 8º - Será atribuído pelos jurados uma nota de cinco a dez para cada item acima
descrito, (podendo ser fracionada).

Art. 9º - A MISS TABATINGA 2019, será a candidata que tiver a maior nota média,
atribuída pelos jurados.

IV - Da Produção

Art. 10º - As candidatas ao CONCURSO MISS TABATINGA 2019, deverão por
responsabilidade pessoal, levarem todos seus trajes completos (roupas, sapatos e
acessórios) para suas apresentações no concurso.
Art. 11º - Trajes para o desfile:
1º Traje – Esportivo – (short jeans, blusa branca e tênis)
2º Traje – Banho - Maiô (preto)
3º Traje – Social / Gala (vestido longo)
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Art. 12º - Fica de inteira responsabilidade da candidata o deslocamento até o local do
CONCURSO MISS TABATINGA 2019, tendo a mesma o dever de cumprir com os
horários determinados pela comissão organizadora.
V - Dos Requisitos de Elegibilidade
Art. 13º - Para participar do CONCURSO MISS TABATINGA - 2019; a candidata
deverá:
a. Comprovar residência mínima de um ano na cidade de Tabatinga
(comprovante

de

residência

no

nome

da

candidata

e/ou

pais

ou

comprovante de escolaridade do município de Tabatinga) e registrada
originalmente do sexo feminino;
b. Ter no mínimo dezessete (17) anos completos e no máximo vinte e cinco
(25) anos até a data do Concurso;
c. Candidata deve estar cursando no mínimo o 1º ano do Ensino Médio ou
concluído.
d. Ter no mínimo estatura de 1,65m. Candidatas com altura inferior a 1,65m
serão automaticamente desclassificadas e sua participação no concurso será
impedida;
e. Ser solteira;
f. Não ter filhos, nem situação de gravidez no período do concurso;
g. Não usar piercing e/ou tatuagens;
h. Nunca ter sido filmada ou fotografada totalmente despida, expondo partes
íntimas;
i. Gozar de perfeita saúde, ser simpática, ter postura, charme, beleza de
formas físicas e de rosto, cultura e conhecimento para representar o
município de Tabatinga em eventos de beleza;
j. Ter reputação social ilibada, noções de organização e disciplina;
k. Se

dispor,

regulamento,

por

escrito

pois

a

a

cumprir

candidata

as

eleita

obrigações
passará

a

constantes
seguir

neste

normas

da

Coordenação Geral do Concurso;
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l. Autorizar o uso de foto, imagem, som e nome para toda publicidade e
quaisquer fins comerciais relacionados ao CONCURSO MISS TABATINGA
- 2019, sem cachê pelo uso dos mesmos, igual ao período de um ano
(período em que durar o reinado);

Art. 14º - A candidata que não preencher os pré-requisitos elencados nos itens acima
deste regulamento não deverá concluir sua inscrição, tendo em vista que a inscrição será
anulada e a candidata imediatamente desclassificada.

VI - Das Inscrições:
Art. 15º - Para participar é necessário fazer a inscrição na data de 22 a 31 de maio de
2019, diretamente na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.
Art. 16º - Documentos exigidos no ato da inscrição:
a. Ficha oficial de inscrição do Concurso devidamente preenchida;
b. Foto de corpo inteiro;
c. Cópia do RG e CPF;
d. Cópia de comprovante de residência do mês atual da inscrição. Serão

aceitos como comprovantes de residência: (a) contas de um serviço
público em nome da concorrente ou responsável (água, luz etc.);
e. Comprovante do grau de escolaridade.
Art. 17º - Não serão aceitas inscrições depois do prazo previsto neste Regulamento.
VII - Da Premiação
Art. 18º - Serão concedidos os seguintes prêmios:
a. 1ª colocada: coroa, faixa e flores, valor em espécie de R$ 1.000,00 (hum
mil

reais),

um

smartphone,

ensaio

fotográfico,

participação

como

representante do Brasil na Confraternidade Amazônica em Letícia no ano de
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2019 e a vencedora passa a ser integrante ativa da equipe da Secretaria de
Cultura e Turismo (recebendo ajuda de custos).
b. 2ª colocada: valor em espécie de R$ 500,00 (quinhentos reais), um relógio
de pulso, faixa de segunda colocada e flores.
c. 3ª colocada: faixa, flores e valor em espécie de R$ 300,00 (trezentos
reais).
VIII - Das Disposições Finais
Art. 19º - Os prêmios serão entregues no ato do recebimento da faixa.
Art.20º - Havendo alterações nas condições citadas neste regulamento, antes, durante
ou após a realização do Concurso deverá a candidata notificar imediatamente à
Coordenação. Tais infringências poderão resultar na sua desclassificação e inclusive
devolução dos prêmios;
Art. 21º - Não serão permitidos o uso de bebidas alcoólicas, cigarros e similares ou
congêneres, pelas candidatas durante o Concurso.
Art. 22º - É impreterível que a candidata se apresente nos horários determinados às
reuniões e ensaios, a fim de manter a boa organização do evento.
Art. 23º - A candidata, ao preencher e assinar a Ficha Oficial de Inscrição (ANEXO I),
Termo de Autorização de Menor de Idade (ANEXO II) e Termo de Autorização de
Imagem (ANEXO III) declarará conhecer e concordar com o Regulamento Oficial do
CONCURSO MISS TABATINGA - 2019, e se comprometerá a cumpri-lo em todos os
seus itens sob pena de ter a sua inscrição cancelada sem qualquer direito à reparações.
Art. 24º - Quaisquer atos que gerem dúvidas e que não sejam contemplados neste
regulamento serão definidos pela Comissão Organizadora.

Lindomara Nunes Bemerguy
Secretaria Municipal
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
Prefeitura Municipal de Tabatinga
Tel.: 97 99155-1210 / 97 984245487
E-mail: secretariadeturismotbt@outlook.com
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ANEXO I
FICHA DE INSCRIÇÃO

(Uma via para cada participante)

DADOS DA CANDIDATA
Nome Completo ___________________________________________________
Nome a ser utilizado no concurso _____________________________________
Data e Local de Nascimento _________________________________________
RG _________________________ CPF _______________________________.
Endereço Completo ________________________________________________
E-mail __________________________________________________________
Redes Sociais (Facebook, Twitter, Instagram, Flick, etc) ___________________
________________________________________________________________
Telefone Fixo _________________ Telefone Celular _____________________
Idade __________ Peso __________ Altura _______________
Escolaridade ______________________ Profissão _______________________
Medida Busto _______ Medida Cintura __________ Medida Quadril __________
N° Manequim __________ N° Calçado __________ Cor dos Olhos __________
Cor do Cabelo _______________ Sonho: ______________________________
Hobby

___________________________Time

de

Futebol

____________________
Nome do Pai ______________________________________________________
Nome da Mãe _____________________________________________________
Frase ___________________________________________________________
Atestamos ser verdade, tudo acima declarado.

Data, _______ de____________________________ de _________.

Assinatura da Candidata
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ANEXO II

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE MENOR IDADE
(Uma via para cada participante menor)

Eu____________________________________________________________________
autorizo a Senhorita__________________________________________, minha filha, a
participar do Desfile de Beleza – Miss Tabatinga – 2019, que será realizado nos dias 14 e
15 de junho de 2019, nas dependências do Centro Cultural Presidente Lula, TabatingaAm. Caso seja vencedora do concurso estará à disposição da Secretaria Municipal de
Cultura e Turismo para a realização dos eventos vindouros sobre os quais não terei
nenhum gerenciamento, concordando com o regulamento em vigência.

____________,__________ de ___________________ de 2019.

____________________________________________
Assinatura do (a) Responsável
RG:_____________________________
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ANEXO III

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE IMAGEM
(Uma via para cada participante)

Eu,

____________________________________________________,

RG

nº

______________________autorizo o uso de minha imagem em todo e qualquer
material como fotos, documentos e outros meios de comunicação, para ser utilizada a
título de divulgação do CONCURSO DE BELEZA – MISS TABATINGA – 2019, que
será realizado no dia 14 e 15 de junho de 2019, nas dependências do Centro Cultural
Presidente Lula, Tabatinga-Am. A presente autorização é concedida a título gratuito,
abrangendo o uso de imagem acima mencionada em território nacional e internacional.
Por ser expressa da minha vontade declaro que autorizo o uso acima descrito sem que
nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à minha imagem ou de meu
grupo ou a qualquer outro, e assino a presente autorização.

____________,__________ de ___________________ de 2019.

____________________________________________
Assinatura da Candidata ou
Representante legal em caso de menor de idade
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