Edital Nº 001 de 16 de maio de 2018 do Concurso da Rainha da 27ª Expovale
1. DO OBJETIVO
1.1 – O concurso regulamentado neste edital tem como objetivo a eleição de 1 (uma)
Rainha e 2 (duas) Princesas representantes da 27ª Expovale.
1.2 – As eleitas terão como objetivo de sua representatividade, auxiliar na divulgação da
27ª Expovale.
2. DO CONCURSO
2.1 – O referido concurso se realizará em 3 etapas distintas, determinadas como fase 1,
de Inscrição, fase 2, de seleção e fase 3, de concurso.
2.2 – A organização do concurso é de responsabilidade da Comissão Provisória Específica,
composta por membros da Comissão Organizadora da 27ª Expovale e colaboradores
externos.
2.3 – Poderão se candidatar ao concurso Rainha da 27ª Expovale as pessoas das
seguintes características:
a) Ser do sexo feminino;
b) Ter idade mínima de 16 anos completos até a data final do evento;
c) Ter idade máxima de 24 anos;
d) Ser residente ou ter pais residentes em Água Boa por no mínimo 1 (um) ano;
e) Ser solteira/não viver em concubinato;
f) Não ter filhos e não estar grávida;
g) Ter disponibilidade para promover a Expovale em eventos locais e regionais
§ Único – As candidatas menores de idade deverão apresentar autorização dos pais
ou responsáveis.
2.4 – O Concurso Rainha da 27ª Expovale irá definir, condecorar e premiar as 3 (três)
candidatas mais qualificadas, na seguinte ordem:
1ª colocada – RAINHA DA 27ª EXPOVALE 2018.
2ª colocada – PRINCESA DA EXPOVALE 2018.
3ª colocada – 2ª PRINCESA DA EXPOVALE 2018.
2.5 – O mandato das eleitas se estenderá até a próxima edição da Expovale.
3. DA INSCRIÇÃO (Fase 1)
3.1 – A participação de candidatas ao Concurso da Rainha da Expovale será por meio de
preenchimento de ficha de inscrição e entrega de documentos.
§1º As fichas de inscrições (em anexo 1) a este edital devem ser preenchidas em sua
totalidade de forma legível e entregues com os demais documentos solicitados na

Secretaria Municipal de Desenvolvimento, na sede da Prefeitura de Água Boa no
expediente das 8h00min as 11h00min e das 14h00min as 17h00min.
§2º – Junto da ficha de inscrição a candidata deve entregar os seguintes documentos:
a) Fotocópia da identidade;
b) Fotocópia do CPF;
c) Fotocópia do comprovante de endereço;
d) 1 Foto Impressa, colorida, recente, sem edição, de rosto (10x15);
e) 1 Foto Impressa, colorida, recente, sem edição, de corpo inteiro (10x15);
f) Declaração do empregador, de liberação do trabalho para compromissos da Expovale (em
caso de estar empregada) (modelo em anexo 3);
g) Termo de autorização dos responsáveis (modelo em anexo 2)
h) Declaração de tempo de residência no município ( modelo em anexo 4)

3.2 – As inscrições serão recebidas a partir da publicação deste edital até o dia 26 de
maio de 2018, sem exceções de prazo.
3.3 – Os documentos exigidos no item 3.1, §2º deste edital estarão disponíveis para
devolução às candidatas, no mesmo local de entrega, no prazo de 3 meses após o
término do evento.
3.4 – Não serão aceitas inscrições com entrega parcial de documentos, por telefone,
internet, e-mail e nem fotografias diferentes do padrão exigido;
4. DA SELEÇÃO (Fase 2)
4.1 – Serão selecionadas pela comissão avaliadora as candidatas que entregarem a ficha
de inscrição devidamente preenchida de forma legível, em conformidade com a verdade,
acompanhada de todos os documentos exigidos no item 3.1, §2º até o prazo máximo de
inscrição, sendo descartadas as candidatas que descumprirem qualquer um desses
critérios.
4.2 – Serão convocadas pela comissão avaliadora as candidatas que atenderem os
padrões de beleza, anatomia, fotogenia e razão da participação, conforme resposta das
questões elaboradas na ficha de inscrição. (anexo 1)
4.3 – A análise e convocação das candidatas selecionadas será realizado no prazo máximo
de 7 dias após o término das inscrições, sendo divulgado por meio de edital de
convocação publicado na página oficial do evento www.expovleab.com.br
5. DO CONCURSO (Fase 3)
5.1 – O evento final do concurso da Rainha da 27ª Expovale será realizado no dia 23 de
junho de 2018 no Teatro Arena do Espaço Cultural José Elmo Kuhn, na Praça da Cultura,
centro de Água Boa – MT.
§1º O local da fase 3, do concurso, poderá ser alterado com aviso prévio.

5.2 – Esta etapa será composta de cerimônia de abertura, divulgação do corpo de jurados,
desfile de julgamento das candidatas, anúncio das vitoriosas e cerimônia de premiação,
com visualização aberta ao público e a imprensa.
5.3 – As candidatas desfilarão e serão escolhidas por critério de pontuação por meio de
notas emitidas no ato pelo corpo de jurados para os títulos definidos no item 2.4 deste
edital:
5.4– O julgamento será realizado pelo corpo de jurados que utilizará notas de 05 a 10 e
somente ao Presidente da Mesa é facultado o direito dar nota fracionada.
a)
b)
c)
d)

Postura;
Desenvoltura e elegância;
Beleza e simpatia;
Capacidade de comunicação

§1º – O Presidente da mesa será escolhido entre os membros do corpo de jurados.
5.5 – O desfile será realizado com dois figurinos específicos descritos a seguir e de
responsabilidade das candidatas:
Figurino 1: calça jeans, camiseta, bota cano longo e cinto.
Figurino 2: calça jeans, camisa xadrez manga comprida ou curta, bota cano longo,
cinto e chapéu.
6. DA PREMIAÇÃO
6.1 – A rainha da Expovale receberá faixa e R$1.000,00
6.2 – A princesa da Expovale receberá faixa e R$500,00
6.3 – A 2ª Princesa da Expovale receberá faixa e R$300,00
7. DAS COMISSÕES
7.1 – A comissão provisória específica será composta por membros da Comissão
Organizadora da 27ª Expovale e colaboradores externos;
7.2 – Caberá a comissão provisória específica zelar pelo cumprimento das normas deste
edital, bem como resolvendo possíveis casos omissos a este regulamento;
7.3 – O corpo de jurados será composto por 07 (sete) pessoas de reconhecida
competência e imparciais, sem qualquer parentesco e ou vinculo com as candidatas.
8. DA PRODUÇÃO

8.1 – A maquiagem e cabelo serão de responsabilidade das candidatas;
8.2 – As vestimentas utilizadas pelas candidatas devem manter a moral estética, sem adulterar o
uso da peça ou expor partes vulgares do corpo.
9. DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1 – A partir da proclamação oficial do resultado do concurso, as eleitas se comprometem:
• A participar todos os dias da Expovale 2018;
• A comparecer em entrevistas nos meios de comunicação;
• A ficarem à disposição da Comissão Organizadora para eventos, confraternizações e
demais atividades que a representatividade impõe;
• A sempre portarem-se de maneira condizente com o cargo e obedecendo a todas as
disposições deste edital, sob pena de perda do título;
• A usar os trajes, calçados e acessórios definidos pela comissão organizadora sempre que
comparecerem a atos de divulgação e representação da Expovale;
• A realizar a divulgação da Expovale em Água Boa e outros Municípios;
• A não fazer uso público, durante todo o período de sua representatividade, de bebidas
alcoólicas, cigarros e substâncias vedadas por lei.
9.2 – Com a assinatura da Ficha de Inscrição, a candidata declara conhecer e concordar com o
Regulamento Oficial do Concurso, comprometendo-se a cumpri-lo integralmente, sob pena de
cancelamento da inscrição e, se eleita, de perda da representatividade.
9.3 – Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos soberanamente pela Comissão
Provisória Específica e Comissão Organizadora da 27ª Expovale.
9.4 – A princesa ganhará o direito de substituir a rainha em casos de quebra de contrato ou
qualquer outro problema que a impossibilite de cumprir com os compromissos oficiais;
9.5 – Todas as candidatas autorizam, sem direito a qualquer remuneração, o uso de fotos,
imagens, voz e nome para toda publicidade e quaisquer fins relacionados à divulgação e
realização da 27ª Expovale, em qualquer de suas edições.
9.6 – Todos os direitos de reprodução de imagem e marcas por qualquer forma de áudio/vídeo
ou outros em meios de divulgação como redes sociais, internet, rádios, jornais, revistas e TV
estão reservados e são exclusivos da Comissão Organizadora da 27ª Expovale e os infratores
serão processados dentro da lei.
9.7 – a coordenação do evento poderá eliminar qualquer concorrente que, no entender de seus
dirigentes, venham a denegrir a imagem do evento.
Este edital entrará em vigor na data de sua publicação.
Água Boa, 16 de maio de 2018.

_____________________________________
Pedro Resende
(Presidente da Expovale 2018)

ANEXO 1
FICHA DE INSCRIÇÃO PARA O CONCURSO RAINHA DA 27ª EXPOVALE
NOME: __________________________________________________________________
NASC.:_____/____/_________ IDADE: _______________ Telefone: _________________
E-mail: _______________________________________ Whatsapp: __________________
RG: ________________________ Org. Exp________ CPF __________________________
Nacionalidade: __________________________ Naturalidade ______________________
Pai: ___________________________________________ Telefone:__________________
Mãe: __________________________________________ Telefone: _________________
End. ______________________________________ Nº ________ Bairro: _____________
Cidade: ________________________ Estado: _______________ CEP ________________
Referência Pessoal 1 (nome) _______________________ Telefone: _________________
Referência Pessoal 2 (nome) _______________________ Telefone: _________________
Escolaridade: ( ) Fundamental ( ) Ensino Médio ( ) Superior incompleto ( ) Superior
Possui problema de saúde que exija cuidado pela organização do evento? ( )sim ( ) não
Se sim, Qual: _____________________________________________________________
Questão 1: Por que está participando do concurso?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Questão 2: Quais seus sonhos e suas perspectivas de vida?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Li e concordo com todos os termos do Edital Nº001 de 16 de maio de 2018 do Concurso da Rainha da 27ª
Expovale. Confirmo que os dados aqui preenchidos são a legítima verdade e de minha inteira responsabilidade
legal. Me comprometo a cumprir com as responsabilidades do concurso e da representatividade, se eleita.
Água Boa, ______ de _________ de 2018.

________________________________________________
Assinatura da candidata/ou responsável se menor

----Destaque aqui ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO:
A Comissão provisória específica do Concurso Rainha da Expovale 2018 agradece sua participação e confirma sua
participação na primeira fase do evento. Fique atenta ao edital de convocação no site www.expovaleab.com.br entre os
dias 28 de maio e 2 de junho. Parabéns e Boa Sorte!

ANEXO 2

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DOS PAIS/RESPONSÁVEIS
(para candidatas menores de 18 anos)

Eu, _____________________________________________________________ inscrito no
RG ________________________ e CPF _______________________ e residente no
endereço:

(rua, nº, bairro)

declaro

que

_________________________________________________________

sou

o(a)

responsável

legal

e

autorizo

__________________________________________________________

minha
a

participar

filha
do

Concurso Rainha da Expovale 2018 e comprometo-me a acompanhá-la nas etapas
necessárias do evento, afirmando que todas as informações e documentações apresentadas
são verdadeiras. Também declaro que li e concordo com os termos do Edital Nº001 de 16 de
maio de 2018 e comprometo-me a cumpri-los.

Água Boa, _______ de ______________ de 2018.

____________________________________________
Assinatura da candidata

___________________________________________________
Assinatura do pai/mãe ou responsável

ANEXO 3

DECLARAÇÃO DO EMPREGADOR
(para candidatas que trabalham)

Eu, _____________________________________________________________ portador do
RG ______________________ e CPF ______________________ representando a empresa
_______________________________________________________

e

empregador

da

candidata ___________________________________________________ autorizo minha
colaboradora a, se eleita, cumprir com a agenda da 27ª Expovale, e declaro estar ciente de
que poderei precisar vir a liberá-la em horário de expediente para eventuais cerimônias da
feira.

Água Boa, _______ de ______________ de 2018.

____________________________________________
Assinatura da candidata

___________________________________________________
Assinatura do Empregador

ANEXO 4

DECLARAÇÃO DE TEMPO DE RESIDÊNCIA NO MUNICÍPIO

Declaro para os devidos fins que resido no município de Água Boa desde (mês) ___________
de (ano) ____________ e que meu endereço confere com o comprovante apresentado com o
restante da documentação. Durante este período eu estudei na escola _________________
______________________________________ e/ou trabalhei na empresa ______________
_____________________________________.

Água Boa, _______ de ______________ de 2018.

____________________________________________
Assinatura da candidata

