
 

 

 

REGULAMENTO DO CONCURSO PARA ESCOLHA DA RAINHA DA VIII 

IIIIIIIIEXPOGUAPI DE GUAPIRAMA-PR. 

1. DO OBJETIVO 
 
1.1- O Concurso disciplinado por este regulamento tem como objetivo a eleição da 

RAINHA DA VII EXPOGUAPI de Guapirama-Pr,que se realizará no dia 11 de fevereiro 

do ano de 2023,as 22 horas no Centro de Eventos Dr.Alcides Prudente Pavan. 

1.2- As eleitas terão como objetivo de sua representatividade divulgar a edição da VIII 

EXPOGUAPI DE GUAPIRAMA PR e os valores sociais, históricos e culturais do 

Município. 

2. DO CONCURSO 
 
2.1 - O concurso referido no item 1.1 que se realizará no dia 11de fevereiro de 2023 

será constituído por duas (3) fases. 

 Fase 1-Inscrições; 

 Fase 2-Pré-eliminação (caso numero de candidatas for superior a 10 concorrentes). 

 Fase 3-Desfile e Julgamento. 

PARÁGRAFO ÚNICO: A fase 2 está condicionada com o número de inscritas para o 
evento,se obtiver mais que 10 inscritas será realizado em data a ser definida pela 
comissão um desfile eliminatório,com presença de jurados e dois representantes de cada 
candidata. 

2.2 A fase 1- As inscrições do concurso da rainha realizar-se-á do dia 07/11/2022 à 

25/11/2022 das 08h30minmin as 11h00minmin e das 13h00min as 16h00min na 

Secretaria de Educação e Cultura, Rua Joaquim Vieira dos Santos nº 870. (antigo posto 

de saúde). 

PARÁGRAFO ÚNICO: Não serão aceitas inscrições por telefone e e-mail e as 

participantes menores de 18 anos deverão estar acompanhadas dos responsáveis (pai 

ou mãe), sendo sua inscrição assinada por seu responsável. 

2.3- A seleção das representantes da beleza feminina do município, ficará a cargo do 

corpo de jurados, escolher dentre as candidatas inscritas as 3 representantes do 

município sendo 1 lugar de maior nota a Rainha da festa ,2 lugar 1 Princesa e 3 lugar 

MISS SIMPATIA. Lembrando que todas as candidatas concorrerão em igualdade de 

condições o título de rainha do rodeio. 



 

 

 

PARAGRAFO SEGUNDO: Desfile e julgamento do Concurso da Rainha da VIII 

EXPOGUAPI,acontecerá no dia e horário estabelecido no item 

2.4 As candidatas serão avaliadas pelo corpo de jurados, e irão desfilar com trajes 

country cedidos pelo departamento de Educação e Cultura. 

QUESITOS A SEREM AVALIADOS PELO CORPO DE JURADOS 

 

 BELEZA; 

 SIMPATIA; 

 POSTURA; 

 DESENVOLTURA. 

PARAGRAFO TERCEIRO DO DESFILE: FICA PROIBIDO DURANTE O DESFILE 

EM PASSARELA A CANDIDATA USAR QUALQUER ADEREÇO COMO: 

FAIXAS, CARTAZES, IMAGENS. (Caso candidata desobedeça a essa regra fica 

a penalidade de perda de 5 pontos na nota final). 

 

2.5 - Caso a torcida queira produzir algum Banner para prestigiar a sua candidata, 

poderá fazê-lo, porém deverão entregar para Comissão Organizadora do Concurso 

para que os mesmos possam colocar num lugar que não vá atrapalhar a visãodas 

demais pessoas. 

2.6-As finalistas serão escolhidas por critério de pontuação em ordem decrescente 

para as posições: 

 RAINHA DO RODEIO; 

 PRINCESA ; 

 MISS SIMPATIA. 

PARAGRAFO ÚNICO: Caso haja empate entre duas candidatas será considerada 

a eleita a candidata que tiver a maior soma de notas no quesito BELEZA. 

2.7-CASO O EMPATE PREVALEÇA SERÁ CONSIDERADA A ELEITA A 
CANDIDATA QUE TIVER MAIOR SOMA DE NOTAS NO QUESITO SIMPATIA 
PERMANECENDO O EMPATE A MAIS VELHA EM IDADE LEVARÁ O TITULO DE 
RAINHA DA VIII EXPOGUAPI. 
 
3.0 DA PRODUÇÃO 
3.1 - Maquiagem, cabelo e bota serão por conta das inscritas; 
3.2 - Traje country será por conta da comissão organizadora. 



 

 

 

4.0 DAS CANDIDATAS E DOS REQUISITOS E ELEGIBILIDADE 

4.1- Só poderão participar e ser eleita candidatas que preencher as seguintes 

condições: 

a) Residir no município, no mínimo há 2 anos.Devidamente comprovado e 
averiguado pela comissão organizadora; 
 
b) Ter entre 16 e 26 anos completos até a data de inscrição do concurso; 
 
c) Ser solteira; 

 
d) Ter disponibilidade para promover a EXPOGUAPI em outros municípios. 
 
e) Não ter recebido título de Rainha nas edições anteriores; 
 
f) As candidatas que ainda estão tituladas Princesa e MISS Simpatia não poderão 
participar da edição que se refere,podendo assim participar apenas na edição 
subsequente a essa; 
 
g) As candidatas deverão participar dos ensaios preparatórios .Sendo que as faltas 
injustificadas só serão abonadas por atestado médico ou declarações acadêmicas. 
 
h) Caso haja faltas injustificadas superior a 25%nos ensaios a candidata poderá ser 
desclassificada. 

 
 
4.2 todas as candidatas autorizam, sem direito a qualquer remuneração, o uso 

de fotos, imagens, voz e nome para toda publicidade e quaisquer fins 

relacionados a divulgação da EXPOGUAPI EM QUALQUER DE SUAS 

EDIÇÕES. 

5.0 DAS INCRIÇÕES 
 
5.1As interessadas em participar do concurso deverão preencher a Ficha de 

inscrição (retirada no DMEC DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

ECULTURA). CASO SEJA MENOR DE IDADE ESTAR ACOMAPANHADA DOS 

PAIS OU RESPONSÁVEIS. 

5.2- Junto com a Ficha de Inscrição, a candidata deverá entregar os 

seguintes documentos: 

a) Fotocópia da carteira de identidade e do CPF; 



 

 

 

b) Termo de responsabilidade devidamente assinado;(modelo em anexo) 
 

c) - Não serão admitidas em hipótese alguma inscrições após a data estipulada  
pela comissão organizadora. 

6- DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES 

6.1- A partir da proclamação oficial do resultado do concurso, as eleitas se 
comprometem; 

a) A comparecer e ficarem à disposição da Comissão Organizadora, para 
eventos, confraternizaçõese demais atividades que a representatividade impõe, 
portando-se sempre de maneira condizente com o cargo e obedecendo a todas as 
disposições deste Regulamento, sob a pena de perda do título; 

b) Usar trajes, calçados e acessórios definidos pela comissão organizadora durante 
os dias de Festa do Peão e sempre que comparecerem a atos de divulgação e 
representação da EXPOGUAPI; 

c) Realizar a divulgação da EXPOGUAPI, NO Município e em outras cidades; 

d) Participar todos os dias da Festa; 

e) Após escolhidas as representantes dessa edição da EXPOGUAPI, as mesmas 
comprometem a participarem de eventos e propagandas que venham a levar o 
nome do município sem gerar qualquer tipo de ônus, escerto quando disponibilizado 
voluntariamente pela empresa ou instituição solicitante. 
 

7.0 Com o recebimento da Ficha de Inscriçao, a candidata assinará termo 
declarando conhecer e concordar com o Regulamenrto Oficial do Concurso, 
comprometendo-se a cumpri-lo integralmente sob pena de cancelamento da 
inscrição e se eleita perda do titulo. 

 
 



 

 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO - CONCURSO ESCOLHA DA RAINHA EXPOGUAPI 2022. 
 

NOME COMPLETO: 

ENDEREÇO: 

NATURALIDADE: 

IDADE: DATA DE NASCIMENTO: 

ALTURA: 

RG: CPF: 

NOME DOS PAIS: 

PROFISSÃO: 

JÁ PARTICIPOU DE OUTROS CONCURSOS? CASO SIM, DESCREVA. 

PORQUE VOCÊ MERECE GANHAR PARA RAINHA DO RODEIO? 

 

Guapirama, de de 2021. 



 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 
 
 
 
 

Eu,   , 

portadora do RG.     _ _, com idade de anos, após 

ler e analisar o presente regulamento da Escolha da Rainha da VII 

EXPOGUAPI declaro estar ciente do seu conteúdo, preenchendo todos os 

requisitos, e autorizo o direito ao uso gratuito de minha imagem. Caso seja eleita, 

comprometo-me ainda a cumprir o regulamento por mim recebido e lido, durante 

todo meu mandato. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Guapirama, de de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Assinatura da Candidata 



 

 

AUTORIZAÇÃO 
 
 

 

Eu ,RG. ,         CPF             , 

Autorizo a participação de minha filha 

  no Concurso da escolha da Rainha da 

VIII EXPOGUAPI,de Guapirama-Pr,que se realizará no dia 11 de fevereiro de 

2023,as 22 horas no Centro de Eventos Dr.Alcides Prudente Pavan. 

 
 
 
 
 

Sem mais. 

 

 

 

 

 
Atenciosamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Assinatura do pai/mãe responsável 



 

 



 

 

 


