INTRODUÇÃO Desde o início da humanidade a beleza é algo que fascina a todos os seres humanos,
crianças, jovens, homens, mulheres e velhos. É possível ver que, independentemente da localidade
onde se vive ou da língua que se fale, todas as culturas e povos possuem um vocabulário rico para
descrever aquilo que cada grupo considera belo e atraente. É certo que os conceitos de beleza variam
bastante de acordo com as culturas e com o passar do tempo. Mas, de modo geral, a beleza pode ser
descrita como aquilo que toca o nosso coração e nos faz sentir bem, assim, propomos que a Prefeitura
Municipal, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, realize o “Concurso de
Miss e Mister” com objetivo de eleger os jovens que reúnam beleza e desenvoltura para carregar a
faixa de
. Essa proposta se espelha em inúmeras outras realizadas em diversas
partes do Brasil, e se trata de um concurso de caráter cultural, com fins de promover e divulgar a
história e valores regionais entre todos os moradores de nosso município e região.
OBJETIVOS - Realizar um Concurso de Miss e Mister tem como a finalidade de valorizar nossas raízes
por meio da divulgação da beleza e feminilidade das moças e da elegância dos rapazes de nossa
cidade.
ADMINISTRAÇÃO DO CONCURSO: Para a administração do Concurso serão constituídas duas
comissões: (I) Comissão Organizadora; e (II) Comissão Julgadora. Compete à Comissão Organizadora
promover a publicidade do Concurso; convidar a Comissão Julgadora para proceder à seleção e
julgamento dos trabalhos; inscrever os artistas no Concurso, devolver os trabalhos não premiados a
seus respectivos proprietários; e resolver os casos omissos do Regulamento do Concurso. Como
estímulo a participação de todos os munícipes nessa grande comemoração, a Coordenadoria
Municipal de Cultura, por meio da Comissão Organizadora, ficará responsável pela ampla divulgação
que ocorrerá no site da Prefeitura, Redes Sociais, nas Escolas, rádio e demais veículos de comunicação.
A Comissão Julgadora será composta por vários membros, os dentre eles, artistas ou pessoas de alto
saber artístico ligadas ao meio cultural. Compete à Comissão Julgadora selecionar os trabalhos
apresentados e proceder ao julgamento, atribuindo os prêmios estabelecidos.
INSCRIÇÃO: Para participação do Concurso de
, existem alguns prérequisitos, que são:
– Idade: 15 até 25 anos (completos até o dia anterior a inscrição);
– Ser natural de São Luís do Curu ou residir no município por pelo menos 1 (um) ano e aceitar
concorrer como candidato, os interessados se comprometerão a:
•
•

•
•
•
•
•
•

Preencher a Ficha de Inscrição disponível no ANEXO I deste documento e levar a Secretaria
Municipal de Educação, Cultura e Desporto até o dia 05 (cinco) de novembro deste mesmo
ano, às 16h da tarde;
Deverá ser anexado a ficha de inscrição disponível no ANEXO I, cópias dos seguintes
documentos: Comprovante de Residência (do mês anterior), RG e CPF do(a) candidato(a) e
no caso de responsável legal, quando o participante for menor de idade e informações de
uma conta bancária do candidato ou responsável no caso dos menores de idade;
Os candidatos a
–
deverão estar no local do evento 1h (uma hora)
antes do horário previsto para início;
Cumprir rigorosamente os horários, tanto dos ensaios, reuniões;
Não faltar a nenhum compromisso, exceto por motivos de força maior;
Acatar as decisões da Comissão Organizadora;
Não serão permitidas pessoas estranhas nos ensaios;
Não possuir vínculo com nenhum membro da Comissão da Mesa Julgadora;

•

No caso do não cumprimento de qualquer dos itens do Regulamento, o candidato, poderá ser
desclassificado.
PERÍODO DAS INCRIÇÕES E OUTRAS PROVIDÊNCIAS:
A inscrições iniciam em 31/10 e vão até 05/11 de 2021.
• 31/10 a 05/11 – DISPONIBILIZAÇÃO DA FICHA DE INSCRIÇÃO;
• 03/11 a 05/11 – ENTREGA DAS FICHAS DE INSCRIÇÃO;
• O Regulamento e a Ficha de Inscrição ficará disponibilizado no site:
www.saoluisdocuru.ce.gov.br
LOCAL DA ENTREGA DA FICHA DE INCRIÇÃO E DOCUMENTAÇÃO: Secretaria Municipal de Educação,
Cultura e Desporto.
• É obrigatório o preenchimento correto da ficha de inscrição e entrega dos documentos
solicitados.
• Todos os candidatos, no ato da inscrição, firmarão compromisso formal com o Município, no
qual cedem os direitos de imagem relativos à divulgação e publicidade da festa, por tempo
indeterminado e sem ônus.
• As inscrições que apresentarem dados incorretos, incompletos ou inverídicos serão
automaticamente desclassificadas, durante o processo de triagem.
• Todos os candidatos 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.
• A Organização reserva-se o direito de arquivar, nos termos da Lei, as fotos recebidas.
DIA DO DESFILE:
O Desfile ocorrerá dia 22 de novembro a partir das 20h em formato LIVE, que será transmitida através
das redes sociais da Prefeitura Municipal de São Luís do Curu no Facebook e Instagram.

DAS ETAPAS
• Traje Despojado - A critério dos candidatos(as);
• Esporte Fino;
• Os(as) candidatos(as) irão responder uma pergunta AO VIVO.
DO JULGAMENTO E DA PREMIAÇÃO
• Após o preenchimento das fichas de pontuação, elas serão levadas até um espaço privado
onde será realizada a contagem dos pontos;
• A divulgação dos vencedores será feita ao vivo pela Comissão Organizadora;
• PRIMEIRO LUGAR – R$ 500,00 + FAIXA DE
–
;
• SEGUNDO LUGAR – R$ 250,00 + BRINDES;
• TERCEIRO LUGAR – R$ 150,00 + BRINDES.

A premiação será de responsabilidade da Prefeitura Municipal de São Luís do Curu e está
condicionado ao preenchimento completo e correto dos dados bancários do titular
(Candidato / Candidata) ou responsável legal.
DOS DIREITOS DE USO DE IMAGEM: A participação nesse evento implica que todos os concorrentes
do Miss e Mister autorizam expressamente o uso de fotos, vídeos, depoimentos gravados e qualquer
outro material gravado pelo evento para uso promocional a qualquer momento. Os candidatos
deverão assinar “Termo de Cessão de Uso de Imagem” à Coordenadoria Municipal de Cultura. Nos
casos dos vencedores menores de idade, o “Termo de Cessão de Uso de Imagem” deverão ser
preenchidos e assinados pelos responsáveis legais. Todos os candidatos 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 e 01 (um)
mês.
RESULTADOS ESPERADOS Espera-se que o “Concurso
” seja um evento de
envolvimento de toda a comunidade local, com a participação virtual da sociedade.

ANEXO I
FICHA DE INSCRIÇÃO

FOTO
3X4
ATUALIZADA
NÃO
OBRIGATÓRIA

1.1 DADOS PESSOAIS | ESCOLARES | PROFFISONAIS
NOME DO CANDIDATO
APELIDO
NASCIMENTO
IDADE
NOME DA MÃE/RESPONSÁVEL
ESTUDANTE ( )
TRABALHO ( )
ESCOLARIDADE
PROFISSÃO
NÃO ESTUDA ( )
NÃO TRABALHO ( )
O QUE É SER MISS/MISTER PARA VOCÊ?

1.2 CONTATO | INFORMAÇÕES BANCÁRIAS
TELEFONE 1
EMAIL
BANCO
CPF DO TITULAR
CHAVE PIX

AGÊNCIA

TELEFONE 2
WhatsApp
CONTA CORRENTE
TITULAR
TITULAR

Eu, ______________________________________________, li todo o regulamento do
evento e desejo participar do
como candidato(a), respeitando
todas as regras e decisões da Comissão Organizador e da Comissão julgadora. Firmo aqui
compromisso com toda a equipe técnica e cumprir todas as etapas com profissionalismo e
honestidade. Autorizo também, o uso de fotos e vídeos, bem como depoimentos ou qualquer
outra forma de divulgação pela Prefeitura Municipal de São Luís do Curu durante o prazo de
01 (um) ano e 01 (um) mês, a contar do dia da entrega desta ficha de inscrição.

_______________________________
Candidato (a)
__________________________________
Comissão Organizadora
____________________________________
Responsável em caso de menores de 18 anos

