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EDITAL Nº 001/2019 – Município de Guatambu/SC 
 
 

CONCURSO PARA ESCOLHA DA RAINHA E PRINCESAS DO MUNICÍPIO DE GUATAMBU - 
BIÊNIO 2020/2021 

 
 
 

REGULAMENTO 
 

ESCOLHA DA RAINHA E PRINCESAS DO MUNICÍPIO DE GUATAMBU – BIÊNIO 2020/2021 
 
 

CAPÍTULO I 
 

DA REALIZAÇÃO E OBJETIVO 
 

O Município de Guatambu, Santa Catarina, por intermédio do Departamento de 
Cultura e Turismo, faz saber que estão abertas as inscrições do concurso para escolha da 
Rainha, 1 ֯ e 2֯ Princesas do município para o biênio 2020/2021.  

 
O concurso tem como objetivo escolher as Soberanas (Rainha, 1ª e 2ª Princesas) 

que representarão esta municipalidade em eventos oficiais durante o biênio 2020/2021, 
divulgando e promovendo a EXPOGUATAMBU, a FESTA DO PERU e demais realizações do 
município, em nível local e regional. O trabalho da Rainha e das Princesas terá caráter 
voluntário e não será remunerado, formalizando-se mediante Termo de Compromisso que 
será assinado pela candidata e pelo responsável da comissão de organização.  

  
 

CAPÍTULO II 
DO CONCURSO 

 
Art. 1º - O município de Guatambu realizará o concurso de escolha da Rainha e 

Princesas no dia 21 de dezembro de 2019, às 20 horas, no Centro de Tradições Gaúchas Potro 
Sem Dono. Após a escolha, haverá baile. A candidata deverá chegar ao local com (uma) hora 
de antecedência, para reconhecimento do espaço e ensaio de passarela. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO - Neste dia, as candidatas deverão comparecer ao local de 

escolha com cabelo e maquiagem já prontos, conforme orientações definidas no Anexo I deste 
edital.  
 
         Art. 2º As candidatas deverão realizar suas inscrições pessoalmente, junto à 
Biblioteca Municipal. Este Regulamento, bem como a ficha de inscrição, estarão disponíveis 
também no site oficial do município: www.guatambu.sc.gov.br.  
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         Art. 3º - O concurso será realizado com número máximo de 10 (dez) candidatas. 
Caso o número de inscrições seja superior a esse limite, haverá uma pré-seleção a fim de que 
restem 10 candidatas finalistas.  
 
          Art. 4º - A pré-seleção será realizada pelos membros da Comissão Organizadora, 
e ocorrerá, se for o caso, no dia 22 de novembro de 2019, a partir das 9h00min, no Auditório 
da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Guatambu.   
 

Art. 5º - Os critérios de avaliação, considerados nessa etapa, serão: beleza natural, 
postura, desempenho na passarela, simpatia e comunicação. 
  

Art. 6º - Para a pré-seleção, as candidatas deverão se apresentar trajadas com 
calça jeans de cor escura, camiseta baby look sem estampas e calçado de salto alto. Não será 
permitido o uso de acessórios, exceto brincos de tamanho pequeno.  
 

Art. 7º - Na noite do dia 21 de dezembro, as candidatas finalistas deverão desfilar 
em traje definido pela Comissão Organizadora conforme Anexo I desse edital, perante os 
jurados e o público presente. O desfile contará com três entradas, duas individuais e outra em 
grupo.  
 
 

CAPÍTULO III 
DAS INSCRIÇÕES 

 
Art. 9º - As candidatas deverão realizar suas inscrições, pessoalmente, do dia 06 

de novembro até o dia 20 de novembro, na Prefeitura Municipal de Guatambu situada na 
Rua Manoel Rolim de Moura, 825, centro, telefone (49) 3336-0102, no horário das 08:00 às 
12:00 e das 13:00 às 17:00 horas, de segunda à sexta-feira. Não será cobrada nenhuma taxa 
da candidata.  

 
PARÁGRAFO ÚNICO: A candidata deverá preencher os seguintes requisitos no 

momento da inscrição:  
 

I - Ter, OBRIGATORIAMENTE, disponibilidade para participar dos treinamentos e 
eventos alusivos à divulgação da EXPOGUATAMBU, FESTA DO PERU e demais eventos oficiais 
do município, em nível local e regional; 

II - Entregar cópia de RG, CPF e comprovante de residência; 
III - Não ter filhos e não estar grávida; 
IV - Ser brasileira nata ou naturalizada e comprovar residência no município de 

Guatambu há mais 12 meses; 
V - Estar cursando ou ter cursado no mínimo o Ensino Fundamental, comprovando 

o requisito através da entrega de declaração emitida pela instituição escolar; 
VI - No ato da inscrição, entregar uma fotografia de corpo inteiro no tamanho 

10X15cm, colorida, juntamente com a ficha de inscrição devidamente preenchida, além dos 
termos de concordância e de responsabilidade, também devidamente preenchidos e 
assinados;  
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VII - As candidatas menores de 18 anos deverão apresentar também Termo de 
Autorização preenchido e assinado pelos pais ou responsável legal;  

VIII - Não estar respondendo nenhum processo de ordem cível ou criminal, 
comprovando a situação mediante entrega de certidão negativa do TJSC, que pode ser emitida 
no site oficial do Tribunal de Justiça do Estado de SC;  

IX - Não ter sido eleita Rainha ou Princesa nas edições anteriores da ExpoLeite ou 
Festa do Peru; 

X - Não possuir nenhum vínculo ou compromisso com qualquer agência ou 
empresa que de alguma maneira venha a prejudicar o cumprimento dos compromissos 
durante o concurso e/ou reinado;   

XI - Nunca ter sido fotografada ou filmada despida;   
XII - Ter, até a data do concurso (21/12/2019), idade entre 15 e 25 anos completos, 

comprovada através do documento de identidade ou certidão de nascimento na data da 
inscrição; 

XIII - Serão de inteira responsabilidade da candidata os dados informados na ficha 
de inscrição, podendo ser desclassificada a candidata que fornecer dados incorretos ou falsos 
ou que deixar de apresentar qualquer um dos documentos solicitados. 
 

PARÁGRAFO ÚNICO: Em caso de contrato de trabalho, a candidata deverá 
apresentar declaração do empregador liberando a mesma para cumprir todos os 
compromissos relativos ao concurso e ao reinado. 
 

Art. 10 - As candidatas deverão apresentar-se em reuniões na hora e locais 
marcados pela Comissão Organizadora. Somente serão aceitas justificativas em casos de 
saúde, mediante a apresentação de atestado médico.  

 
 

CAPÍTULO IV 
DOS TRAJES E ACESSÓRIOS 

 
Art. 11 – Para os desfiles da noite do dia 21/12/2019 as candidatas receberão uma 

camiseta e um vestido (traje típico social).  

  
Art. 12 - Neste dia, as candidatas deverão comparecer ao local de escolha com 

cabelo e maquiagem já prontos, conforme orientação pré-definida pela Comissão 
Organizadora. 

PARÁGRAFO ÚNICO: As candidatas deverão trazer, para a noite dos desfiles, calça 
jeans de cor escura e sapatos de salto alto, tudo conforme instruções definidas no Anexo I 
desse edital.  

 
 

CAPÍTULO V 
DOS ENSAIOS E TREINAMENTOS 
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Art. 13 - Os ensaios para o desfile do dia 21/12/2019 serão realizados nos dias que 
antecedem o evento.  
 

Art. 14 - Não será permitida a entrada de acompanhantes nos ensaios, salvo a 
menor de idade, que poderá comparecer aos ensaios acompanhada dos pais ou responsável 
legal. 
 

Art. 15 - A participação em 100% dos ensaios é obrigatória, sob pena de 
desclassificação da candidata da seleção, não podendo, inclusive, apresentar-se na data do 
concurso, salvo os casos de saúde (mediante a apresentação de atestado médico). 
   

Art. 16 - Será disponibilizada pela Comissão Organizadora uma lista de frequência 
nos ensaios, a qual deverá ser devidamente assinada pela candidata. 
 

Art. 17 - As candidatas deverão participar dos treinamentos oferecidos pela 
Comissão Organizadora, ocasião em que serão abordados temas referentes aos seguintes 
itens: etiqueta e comportamento, técnicas para fotografia e passarela, ética, oratória e 
conhecimentos gerais do município.  
 

 

CAPÍTULO VI 
DOS JURADOS 

 
Art. 18 - Os jurados terão a responsabilidade de avaliar as candidatas nos seguintes 

quesitos: beleza natural, postura, desenvoltura na passarela, simpatia e comunicação. O corpo 
de jurados do concurso será composto por 05 (cinco) profissionais especializados da área de 
Moda, Beleza e Comunicação.  

 I - Será escolhido um jurado para presidir a Mesa Julgadora, indicado pela Comissão 
Organizadora.  

 II - A apuração dos pontos será realizada pela Comissão Organizadora do evento e 
fiscalizada pelo jurado presidente da mesa.  

III - Será eleita Rainha a candidata que tiver obtido a maior média final decorrente das 
avaliações. 

IV - As 1ª e 2ª princesas eleitas serão as candidatas que obtiverem a segunda e terceira 
maior média final de pontos atribuída nas avaliações.  

V - Em caso de empate, serão adotados os seguintes critérios:  
a) Maior nota no quesito comunicação; 
b) Maior nota no quesito simpatia; 
c) Persistindo o empate, será consagrada vencedora aquela que tiver a maior 

idade;  
VI - A Comissão Organizadora não divulgará as fichas de avaliação das candidatas; 
VII - Não caberá qualquer espécie de recurso ou contestação à decisão dos jurados. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO: O corpo de jurados será escolhido pela Comissão 

Organizadora, sendo que estes profissionais não poderão apresentar vínculo de parentesco 
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com as candidatas e com a equipe de organização do evento, preferencialmente sendo 
escolhidos como jurados pessoas residentes fora do município de Guatambu. 
 
 

CAPÍTULO VII 
DA PONTUAÇÃO 

 
Art. 19 - Serão avaliados os quesitos: BELEZA NATURAL, POSTURA, 

DESENVOLTURA NA PASSARELA, SIMPATIA e COMUNICAÇÃO, sendo que os jurados atribuirão 
notas de 05 (cinco) a 10 (dez) pontos por quesito, podendo ser fracionadas, valendo casas 
decimais de meio ponto (0,5). 

Art. 20 - Será eleita Rainha do Município a candidata que obtiver a maior 
pontuação na soma dos quesitos acima determinados. Ainda, será eleita 1ª Princesa do 
Município a candidata que obtiver a segunda maior soma de pontos e aquela que obtiver a 
terceira maior nota será eleita a 2ª Princesa do Município. 

 
 

CAPÍTULO VIII 
DAS RESPONSABILIDADES DO MANDATO 

 
Art. 21 - As candidatas escolhidas RAINHA, 1º PRINCESA e 2º PRINCESA deverão, 

obrigatoriamente, participar, dentro e fora do município, sempre que solicitado pela Comissão 
Organizadora dos eventos, como representantes do poder público municipal, devendo estar 
vestindo o traje designado e a respectiva faixa e coroa.  

 
Art. 22 - A Comissão Organizadora e as candidatas serão responsáveis pelo bom 

relacionamento de toda a equipe, devendo prevalecer o respeito e companheirismo.   
 
Art. 23 - O mandato da Rainha e das Princesas iniciará na solenidade no dia 21 de 

dezembro de 2019, com término na data do próximo concurso que ocorrerá em dezembro do 
ano de 2021, quando então irão transferir às suas sucessoras eleitas o título e a 
representatividade oficial do cargo.   

 
Art. 24 – Durante o mandato as eleitas usarão os trajes e coroas confeccionados 

especialmente para elas. Ao final do período, os mesmos deverão ser devolvidos à Comissão 
Organizadora. A Rainha e as Princesas serão responsáveis pelos seus trajes e coroas e, em caso 
de danos, deverão efetuar a reposição destes imediatamente.  

 
Art. 25 - Enquanto as eleitas estiverem em uso da faixa não será permitido: 

acompanhante, ingerir bebidas alcoólicas, mascar chicletes ou fumar, sob pena de perder o 
mandato. 

 
Art. 26 - A Rainha e as Princesas comprometem-se a estar presentes no concurso 

que elegerá suas sucessoras com a finalidade de se despedirem do cargo e passarem as 
respectivas faixas e coroas às novas eleitas.  
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CAPÍTULO IX 

DAS OBRIGAÇÕES DA MUNICIPALIDADE 
 

Art. 28 – O município de Guatambu arcará com as despesas de maquiagem, 
transporte e alimentação da Rainha e das Princesas, quando estas estiverem representando a 
municipalidade em eventos oficiais.  

Art. 29 - O traje típico e a coroa, ambos de uso obrigatório da Rainha e das 
Princesas, serão custeados pela Administração Municipal. 

 
 

CAPÍTULO X 
DAS PENALIDADES 

 
Art. 30 - Serão excluídas as candidatas que tentarem burlar/fraudar as regras 

estabelecidas neste regulamento e ou na legislação, ou que de qualquer forma utilizarem de 
má-fé ou violarem os princípios da moral e dos bons costumes. 

 
Art. 31 - Serão excluídas as candidatas que provocarem atritos entre as demais, 

causando brigas ou desentendimentos que possam lesar a imagem do município. 
 
Art. 32 - A eleita que não cumprir com o estabelecido poderá ser automaticamente 

destituída do título e perderá a coroa, sendo substituída pela segunda mais votada e assim 
sucessivamente.  

  

CAPÍTULO XI 
DO DIREITO AO USO DE IMAGENS 

 

Art. 33 - As candidatas autorizam, desde já, a ampla divulgação de seus nomes, e 
cedem, de forma gratuita, as imagens e os sons de voz captados durante todas as etapas do 
concurso, inclusive nas de divulgação em caráter definitivo, autorizando a sua reprodução e 
transmissão por tempo indeterminado, em todos os meios de comunicação. 

Art. 34 - A autorização descrita acima não implica qualquer obrigação de 
divulgação ou de pagamento de qualquer quantia por parte da Administração Municipal. 
 
 

CAPÍTULO XII 
DA PREMIAÇÃO 

 
Art. 35 - A premiação será entregue pela Comissão Organizadora no dia do 

concurso.  Para a candidata que ganhar a faixa de Rainha será entregue uma gargantilha com 
pingente, ouro 18k, e buquê de flores, além de outros prêmios e brindes a serem definidos 
pelos apoiadores e patrocinadores do evento. A 1ª Princesa e a 2ª Princesas ganharão um 
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buquê de flores, além de outros prêmios e brindes a serem definidos pelos apoiadores e 
patrocinadores do evento. 
 

Art. 36 – As candidatas não vencedoras que participarem do desfile do dia 
21/12/2019 receberão um brinde a ser definido pelos apoiadores e patrocinadores do evento.  

 
 

CAPÍTULO XIII 
               DISPOSIÇÕES GERAIS  
 

Art. 37 - Qualquer alteração ou desistência da candidata deverá ser comunicada 
antecipadamente e por escrito à Comissão Organizadora. 
 

Art. 38 - Quaisquer esclarecimentos ou informações adicionais que se fizerem 
necessários deverão ser solicitados à Comissão Organizadora.  
 

Art. 39 - Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Comissão 
Organizadora do evento. 
 

Art. 40 - A candidata, ao preencher e assinar a Ficha de Inscrição, declara conhecer 
e concordar com o Regulamento do Concurso, e compromete-se a cumpri-lo em todos os seus 
itens, sob pena de ter a inscrição cancelada sem qualquer direito a indenização. 
 

Art. 41 - A Administração Municipal não se responsabilizará por despesas 
contraídas pela Rainha e/ou Princesas que estejam fora do contrato.  
 

Art. 42 - É proibida a participação das eleitas em outros concursos durante o 
mandato.  
 

Art. 43 - Havendo alterações nas condições citadas neste regulamento, antes, 
durante ou após a realização do concurso, deverá a candidata notificar imediatamente à 
Comissão Organizadora, e tais infringências poderão resultar na sua desclassificação, inclusive 
com a devolução dos prêmios recebidos. 
 

Art. 44 - Não será permitido o uso de bebidas alcoólicas, cigarros, drogas ou 
congêneres pelas candidatas durante todo o período do concurso. 

 
 
Guatambu, 06 de novembro de 2019. 
 
 
 
 

Comissão Organizadora 
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ANEXO I 
 
 

1 DAS INSTRUÇÕES SOBRE MAQUIAGEM, CABELO E DAS CANDIDATAS 
 
1.1 NA NOITE DO EVENTO “DESFILE DE ESCOLHA DAS SOBERANAS”  
 
Na noite do evento, as candidatas deverão se apresentar já maquiadas e com o cabelo 
devidamente arrumado. 
Requer-se maquiagem leve e cabelo solto, a fim de que os jurados possam analisar com 
precisão o quesito beleza natural da candidata. 
 
Na primeira entrada do desfile a candidata vestirá camiseta fornecida pela Administração 
Municipal. Ela deverá trazer consigo calça jeans de cor escura, lisa, sem bordados ou adereços. 
 
Na segunda entrada do desfile a candidata usará vestido (traje típico social) fornecido pela 
Administração Municipal.  
 
Para ambas as entradas, requer-se que a candidata traga sapatos de salto alto, de seu uso 
pessoal, nas cores preta ou nude, para compor os looks.  
 
As candidatas não deverão fazer uso de nenhum tipo de acessório, sendo permitido apenas o 
uso de brincos pequenos. 
 
1.2 NA PRÉ-SELEÇÃO  
 
Em sendo realizada pré-seleção (no caso de haver mais de 10 inscritas), as candidatas deverão 
se apresentar vestindo calça jeans de cor escura, camiseta baby look sem estampas, calçado 
de salto alto. A maquiagem deve ser leve e o cabelo deve estar solto. 
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ANEXO II 
FICHA DE INSCRIÇÃO 

Concurso para Escolha das Soberanas 
Rainha e Princesas do Município de Guatambu - SC 2020/2021. 

 
Nº______      

Nome da Candidata: ______________________________________________ 

Data de Nascimento: ____/____/______ Idade: _________CPF:___________ 

Nº Cartão SUS:______________________Naturalidade: _________________ 

Telefone: ________________________Escolaridade: ____________________ 

Nome do Pai: ____________________________________________________ 

Nome da Mãe: ___________________________________________________ 

Uma frase que te representa: _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Personalidade que admira: _________________________________________ 

Um livro: ________________________________________________________ 

Um filme: _______________________________________________________ 

Uma música: ____________________________________________________ 

Um sonho: ____________________________________________________ 

O que o Concurso Soberana do Município 2019/2021 significa para você: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________ 

 

Guatambu-SC, ____/_____________/_______ 

 

 

_____________________________ 
Assinatura da Candidata 

 

_____________________________ 
Assinatura do Responsável Legal caso a 

candidata seja menor / CPF 
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ANEXO III 
TERMO DE COMPROMISSO 

Concurso para Escolha das Soberanas  
Rainha e Princesas do Município de Guatambu - SC 2020/2021 

 

 

 

Eu, __________________________________________________, brasileira, solteira, menor, 

residente e domiciliada no Município de Guatambu - SC, inscrita no Cadastro de Pessoas 

Físicas (CPF) sob o nº_______________, neste ato assistida por meu (minha) pai/mãe (a) ou 

responsável Senhor (a) 

_______________________________________________________________, pelo presente 

termo assumo o compromisso de, em sagrando-me Rainha ou Princesa do Município de 

Guatambu- SC, empenhar meus melhores esforços para bem representar o Município, sempre 

que solicitada, mantendo comportamento social e moral condizente com o título, tudo de 

forma voluntária em trabalhos, atividades e realizações da municipalidade. Assumo também 

o compromisso de autorizar o uso de fotos, imagens, som e nome para toda publicidade e 

quaisquer fins comerciais relacionados ao Município de Guatambu sem cobrança de cachê. 

 

 

 

 

Guatambu- SC ____, de_____________ de 2019. 
 
 
 

__________________________ 

Assinatura da Candidata 
 
 
 
 

__________________________________ 

Assinatura do Responsável Legal caso a 
candidata seja menor / CPF 

ANEXO IIII 
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TERMO DE COMPROMISSO 

Concurso para Escolha das Soberanas  
Rainha e Princesas do Município de Guatambu - SC 2020/2021 

 

 

 

Eu, __________________________________________________, brasileira, solteira, maior, 

residente e domiciliada no Município de Guatambu - SC, inscrita no Cadastro de Pessoas 

Físicas (CPF) sob o nº_______________,  pelo presente termo assumo o compromisso de, em 

sagrando-me Rainha ou Princesa do Município de Guatambu- SC, empenhar meus melhores 

esforços para bem representar o Município, sempre que solicitada, mantendo 

comportamento social e moral condizente com o título, tudo de forma voluntária em 

trabalhos, atividades e realizações da municipalidade. Assumo também o compromisso de 

autorizar o uso de fotos, imagens, som e nome para toda publicidade e quaisquer fins 

comerciais relacionados ao Município de Guatambu sem cobrança de cachê. 

 

 

 

 

Guatambu- SC ____, de_____________ de 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________ 

Assinatura da Candidata 

 


