EDITAL DE REGULAMENTO CONCURSO MISS GUARAÍ 2017 DO
PROMOTOR DO CONCURSO, DATA DE REALIZAÇÃO E DO PERÍODO DE
INSCRIÇÃO:
I.

Fica instituído pelo Promotor de Eventos Antonio Francisco F.Freita ,( Play
Produções) e Agência de Modelos Tocantins Localizada na 405 norte Qi .01
AL.15 LT O4 na cidade de Palmas Tocantins , o evento para a escolha da
“Miss Guaraí 2017”, em sua primeira edição.

II.

O concurso será realizado no dia 22 de Abril de 2017, na “Casa de Eventos
ESTAÇÃO DA SERRA”, cidade de Guaraí, Tocantins.

III.

O período para inscrição e indicação das candidatas será do dia 18 de janeiro
a 18 de Março de 2017.

DA ADIMINISTRAÇÃO DO CONCURSO:
IV.

Para a administração do Concurso serão constituídas duas comissões:
a) Comissão Organizadora; b) Comissão Julgadora.

V.

Compete à Comissão Organizadora:
a) Promover a publicidade do Concurso;
b) Convidar a Comissão Julgadora para proceder à seleção e julgamento
dos trabalhos;
c) Inscrever os candidatos no Concurso;
d) Devolver os trabalhos não premiados a seus respectivos proprietários;
e) Resolver os casos omissos do Regulamento do Concurso.

VI.

A Comissão Julgadora será composta por jornalistas, artistas e pessoas de
alto saber artístico ligadas ao meio cultural e da moda.

VII.

Compete à Comissão Julgadora selecionar os trabalhos apresentados e
proceder ao julgamento, atribuindo os prêmios estabelecidos.

DAS INSCRIÇÕES:
VIII.

Para participação do Concurso MISS GUARAÍ 2017 existem alguns prérequisitos, que são:
a) Ter idade entre 18 anos completos a 26 anos;
b) Ser natural da cidade ou morar no município Guaraí-Tocantins;
c) Altura mínima 1,68;
d) Não ser casada ;
e) nunca ter passado por um casamento anulado;
f) não pode morar com o namorado ;
g) não pode ter filhos.

IX.

Ao preencher a ficha de inscrição e aceitar concorrer como candidata, a
interessada compromete-se a:
a) Cumprir rigorosamente os horários, tanto dos ensaios, reuniões e
eventualmente dos cursos;
b) Não faltar a nenhum compromisso, exceto por motivos de força maior;
c) Acatar as decisões da Comissão Organizadora;
d) Cumprir todos os compromissos que exijam sua presença, os quais
poderão incluir viagens, seja entre as três primeiras colocadas ou não;
e) Não serão permitidas pessoas estranhas nos ensaios;
f) No caso do não cumprimento de qualquer dos itens do Regulamento, a
candidata poderá ser desclassificada.

X.

Não serão aceitas as inscrições que não atendam aos requisitos deste
Regulamento.

XI.

XII.

As inscrições deverão ser enviadas para a sede da Tv Guará, localizada na
Avenida Bernardo Sayão, nº 2884, 1º andar, Setor Sul, Guaraí-TO.
É obrigatório o preenchimento correto do formulário.

XIII.

Todas as candidatas, no ato da inscrição, firmarão compromisso formal com
o Concurso, no qual cedem os direitos de imagem relativos à divulgação e
publicidade da festa, por tempo indeterminado e sem ônus.

XIV.

As inscrições que apresentarem dados incorretos, incompletos ou
inverídicos serão automaticamente desclassificadas, durante o processo de
triagem.

XV.

Todas as candidatas de todas as etapas de seleção autorizam o uso de
fotos, vídeos, depoimentos gravados e qualquer outro material gravado
pela organização para uso promocional a qualquer momento, durante o
período de 01 (um) ano.

XVI.

As candidatas deverão concorrer representando algum bairro da cidade,
sendo assim, indo representar o mesmo.

XVII.

As pessoas que não forem indicadas por um bairro também poderão
concorrer.

VALOR DA INSCRIÇÃO:
a) A inscrição da etapa seletiva será gratuita, e será até o dia 18 de Março.
b) As candidatas finalistas terão que vender uma quantia de ingressos (determinado pela
Organização).

DA COMPETIÇÃO:
I.O Concurso terá duas etapas, sendo:
a) 1ª Etapa “Seletiva”: As candidatas desfilarão de biquíni e com a camiseta do evento, calça
jeans em evento fechado, sendo apenas permitido o acesso da Comissão Organizadora e da
Comissão Julgadora. Esta etapa ocorrerá dias antes do Evento com horário a ser divulgado.
Logo em seguida passarão pelo “teste de entrevista”, onde serão avaliados conhecimentos
gerais sobre o município.

b) 2ª Etapa “Finalista”: As candidatas desfilarão para o público e para a Comissão Julgadora
em Evento aberto, com roupa (calça jeans e a camiseta do evento) e saltos/ 2º Biquini/ 3º
Vestido de gala .
II. Para efetivarem sua participação no Concurso Guaraí , as candidatas terão de entregar no
dia do ensaio obrigatório uma cópia do “Termo de Cessão de Uso de Imagem” devidamente
preenchido e assinado juntamente com cópia simples do seu documento de identidade (RG)
e/ou Cadastro de Pessoa Física (CPF). E comprovante de endereço.
. III. Cada finalista é responsável por comparecer no dia, onde serão submetidas a uma
entrevista e as provas de imagem.
IV.Critérios de seleção:
a) Desfile em traje de banho;
b) Desfile com roupa normal - harmonia estética no desfile;
c) Desenvoltura na passarela durante toda participação no evento, objetivando uma carreira
de modelo – postura física;
d) Contato com o público e no “teste de entrevista” – personalidade, simpatia e sociabilidade.
V. A Organização do Concurso Miss Guaraí 2017 fornecerá aos às candidatas toda a logística
necessária. É obrigatória a participação das candidatas em todas as promoções públicas do
evento, exceto por motivos de força maior, doenças e compromissos inadiáveis.
VI.Todos as candidatas desfilarão em uma passarela de aproximadamente 10 metros ao som
de música mecânica por conta da organização promotora do evento.
VII.O acesso ao camarim é restrito às candidatas e uma acompanhante do sexo feminino.
Não será permitida a entrada de familiares, patrocinadores, colaboradores ou outras pessoas
de seu relacionamento.
VIII. Vale destacar que será escolhido o seguinte cargo: Miss Guaraí 2017, resultado do
Concurso, após criteriosa avaliação da Comissão Julgadora, que elegerá os cargo citado
anteriormente, será entregue à Comissão Organizadora para divulgação de 1º ,2º e 3 º lugar
no palco do evento.
. II.As candidatas serão avaliadas nos quesitos a seguir:
a) Espontaneidade e carisma;
b) Simpatia e beleza física;
c) Charme e Desinibição;
d) Postura e desenvoltura ao desfilar – objetivando uma carreira de modelo;
e) Conhecimentos gerais sobre a história e cultura do município e região.

III.A pontuação se dará com cada jurado atribuindo notas de 0 (zero) a 10 (dez).
. IV.A decisão da Comissão Julgadora terá caráter definitivo e irrecorrível.
V.A Organização poderá eliminar qualquer candidata que, no seu entender, denegrir a
imagem do evento, ou o nome da equipe organizadora.
DA PREMIAÇÃO:
I.As participantes receberão os seguintes prêmios , de acordo com a classificação atribuída
pela Comissão Julgadora.




Representará o município de Guaraí no Miss Tocantins oficial 2017, na capital
Palmas.
assinatura contratual com a Agência Modelos Tocantins, de Palmas.
prêmio surpresa

DOS COMPROMISSOS:
I.É obrigatório à vencedora do Concurso MISS Guaraí 2017 participar de eventos culturais
programados pela direção do concurso durante o ano em que o título Miss Guaraí é vigente.
também é obrigada a usar a faixa que receberá na final do concurso durante os eventos. Caso
ela, por motivo de força maior, não puder comparecer a algum dos eventos, a segunda
colocada é quem deve representá-la.
II.O ato de inscrição neste concurso implica no total conhecimento e aceitação de todos os
itens do Regulamento do Concurso, bem como na cessão de uso e dos direitos autorais dos
trabalhos à Agencia Modelos Tocantins e à TV GUARÁ, sem qualquer tipo de ônus, tendo em
vista os objetivos do concurso.
III.O “mandato” da vencedora será de (01) um ano ou até que seja realizado a segunda edição
do Concurso.
DOS DIREITOS DE USO DE IMAGEM:
I.A participação nesse evento implica que todas as concorrentes do Concurso autorizam
expressamente o uso de fotos, vídeos, depoimentos gravados e qualquer outro material
gravado pelo evento para uso promocional a qualquer momento.
II.As candidatas deverão assinar “Termo de Cessão de Uso de Imagem” à comissão
organizadora do evento .
III.Todas os as candidatas de todas as etapas de seleção autorizam o uso de fotos, vídeos,
depoimentos gravados e qualquer outro material gravado pela Organização para uso
promocional a qualquer momento, durante o período de 01 (um) ano.
DO CRONOGRAMA:


18 de Janeiro : abertura das inscrições para seletiva.





18 de Março : encerramento das inscrições para seletiva/ escolha das finalistas do
Concurso.
20 de Março até 21 de Abril: ensaio com as finalistas do Concurso.
22 de ABRIL: Escolha da Miss Guaraí 2017.

