MISTER PLATINENSE 2018 – ADULTO E TEEN
REGULAMENTO OFICIAL

1.

INTRODUÇÃO:

De modo geral, a beleza pode ser descrita como aquilo que toca o nosso coração e nos faz sentir
bem, ela pode ser vista na pessoa elegante, que possui as marcas da harmonia e da leveza das formas
e linhas. Além disso, podemos dizer que a beleza está associada à desenvoltura da pessoa, que se
expressa com graciosidade nos movimentos e através de gestos suaves e palavras especiais que
demonstram o desembaraço, a jovialidade e a vivacidade da alma. É necessário ainda ser uma pessoa
inteligente, compatível com o seu tempo, além de ter opinião, personalidade e atitude, ter capacidade de
articular ideias que demonstrem o conhecimento e a realidade sobre o mundo em que vivemos.

Assim, por todo o mundo existem concursos para escolha de representantes da sociedade que
reúnam um padrão de beleza, que servem como referência para as demais pessoas. O “CONCURSO
MISS PLATINENSE 2018” também tem essa proposta de agregar atividades lúdicas que buscam eleger
modelos de sensualidade, beleza e inteligência.

2.

OBJETIVO:

Assim, a PRODUTORA SAN FRANCISCO em parceria com a Prefeitura Municipal de Santo
Antonio da Platina, através do Departamento de Cultura da Secretaria Municipal de Esporte e Cultura,
juntamente com o CMPC – Conselho Municipal de Politicas Culturais, realizam o “Concurso Miss
Platinense 2018” com objetivo de eleger a beleza jovem que reúna beleza física e desenvoltura para
representar nosso município em outros concursos. Acreditamos que a realização do “Concurso Miss
Platinense que contempla o MISTER PLATINENSE e o MISTER PLATINENSE TEEN” será um meio de
tornar nossa cidade mais conhecida em nível estadual e nacional, com efetiva representação de nossa
comunidade em eventos e atividades culturais e promocionais.
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.

3.

ADMINISTRAÇÃO DO CONCURSO:

Para a administração do Concurso serão constituídas duas comissões: Comissão Organizadora e
Comissão Julgadora.
Compete à Comissão Organizadora promover a publicidade do Concurso; convidar a Comissão
Julgadora para proceder à seleção e julgamento dos requisitos; resolver os casos omissos do
Regulamento do Concurso.
Como estímulo a participação de todos os munícipes a Comissão Organizadora, ficará
responsável pela ampla divulgação que ocorrerá na pagina do concurso, no site da Prefeitura, nas
escolas, nas rádios, nos jornais regionais e demais veículos de comunicação.

A Comissão Julgadora será composta por vários membros, dentre eles, artistas ou pessoas de
alto saber artístico ligadas à cultura e especialmente à estética. A esta caberá avaliar os requisitos
elencados neste regulamento para garantir uma competição dentro dos princípios éticos e de
honestidade.

4.

DOS REQUISITOS:

Neste item os candidatos encontrarão as informações que serão utilizadas pela Comissão
Julgadora para classificação das participantes.

O concurso MISTER PLATINENSE é aberto a todos os interessados, não restrito a modalidade de
convite.

É OBRIGATÓRIO que todos os candidatos participantes estejam qualificados e habilitados
conforme descrito nos REQUISITOS desse regulamento e de acordo com todas as regras do MISTER
PLATINENSE 2018, sendo que as que não apresentarem quaisquer um destes requisitos serão
automaticamente desclassificados.

É importante ressaltar que todos os requisitos aqui elencados estão dentro do padrão exigido pelos
principais concursos OFICIAIS do segmento, com o intuito de que os eleitos tenham reais chances de
concorrer nos demais concursos realizados em todo o território nacional, se assim desejar.

Os critérios foram estipulados também para se criar um ambiente de competição saudável e justo
entre todos os candidatos.

4.1

IDADE:

MISTER PLATINENSE – CATEGORIA TEEN
Os candidatos devem ter de 14 a 17 anos completos até o dia 31 de dezembro de 2018.
Mediante Autorização dos Pais ou Responsáveis (anexa aos formulários da ficha de inscrição).
MISTER PLATINENSE – CATEGORIA ADULTO
Os candidatos devem ter de 18 a 32 anos completos até o dia 31 de dezembro de 2018.

4.2

ESCOLARIDADE:

É

obrigatório que os candidatos estejam regularmente matriculados e frequentando o Ensino

Escolar compatível com sua idade, ensino Fundamental, Médio, similar ou Ensino Superior,
independente da modalidade ou curso.

4.3

ESTADO CIVIL:

Os candidatos obrigatoriamente devem possuir o estado civil SOLTEIRO, ou seja, NÃO podem ser
ou terem sido CASADOS em condição de SEPARAÇÃO ou DIVÓRCIO, terem tido CASAMENTO
ANULADO ou UNIÃO ESTÁVEL.

Nas Redes Sociais, Blogs e Sites Pessoais dos candidatos, o estado civil pode ser SOLTEIRO,
NAMORANDO ou NOIVO, pois estar Namorando ou Noivando não altera o estado civil de SOLTEIRO.
Caso a informação nas Redes Sociais, Blogs e Sites Pessoais seja CASADO e/ou UNIÃO ESTÁVEL,
discordante do que foi informado na ficha de inscrição, o candidato será automaticamente
DESCLASSIFICADO e retirado do CONCURSO MISTER PLATINENSE 2018.

O candidato eleito para MISTER PLATINENSE 2018, deve estar ciente de que não poderá se
CASAR até o final de seu reinado. Caso isso ocorra deverá passar o reinado para segunda colocada.

4.4

SEXO:

As candidatas têm que ser do sexo MASCULINO e não podem ter feito nenhum procedimento
cirúrgico de readequação de sexo.

4.5

PATERNIDADE:

Os candidatos NÃO podem ser PAIS, GUARDIÃOS, TUTORES ou CUIDADORORES, nem
possuírem responsabilidades sob qualquer forma de DEPENDENTES.

O candidato eleito para MISTER PLATINENSE 2018, já deve estar ciente de que não poderá
infringir ou alterar esta condição até o final de seu reinado. Caso isso ocorra deverá passar o reinado
para segundo colocado.

4.6

RESIDÊNCIA:

Os candidatos devem, OBRIGATORIAMENTE, residir no município de Santo Antonio da Platina,
ou ter família residente no município, caso apresente moradia em outro município, por estar estudando,
por exemplo.

A comprovação da residência do candidato deverá ser feita da seguinte forma:
- Apresentação de uma conta de água, luz ou telefone em nome do candidato ou em nome dos
pais ou responsáveis diretos pelo candidato. Será necessário que a conta seja de recente emissão,
(últimos 3 meses).

4.7

TATUAGENS:

Só serão permitidas tatuagens quando estas forem discretas, por exemplo, na nuca, punho,
tornozelo. No caso de tatuagens de tamanho e visibilidades maiores, caberá às COMISSÕES
ORGANIZADORA E JULGADORA DO MISTER PLATINENSE 2018 decidir sobre a admissão ou não
do candidato no concurso.

4.8

CONDIÇÃO FÍSICA

Em relação ao físico será exigido que o candidato tenha no mínimo a altura de 1,70m (um metro e
setenta). Casos adversos devem ser analisados pelas Comissões Organizadora e Julgadora.
Ter a capacidade de realizar as atividades diárias com tranquilidade e com menor esforço está
intimamente relacionado à saúde e a qualidade de vida dos candidatos. Incluindo o cuidado com a
alimentação saudável e equilibrada de forma que não apresentem problemas de distúrbios alimentares
como anorexia ou bulimia. Caso ocorra algum desses ou semelhantes motivos, a ORGANIZAÇÃO DO
MISTER PLATINENSE 2018 poderá desclassificar o candidato.

Caso o candidato tenha feito alguma intervenção cirúrgica, incluindo cirurgias plásticas, ou de
qualquer natureza, será necessário apresentar atestado médico autorizando sua participação.
Ressaltando que qualquer intervenção cirúrgica deve ser feita ou ter ocorrido no mínimo a 30 dias
antecedentes ao Concurso MISTER PLATINENSE 2018.

4.9

SAÚDE PSÍQUICA:

A alegria de viver, o bem-estar e o equilíbrio entre a sobrecarga do cotidiano e o descanso são
importantes para a saúde psíquica. Ao sinal de qualquer reação ou desencadeamento de problemas de
ordem psíquica, a ORGANIZAÇÃO DO MISTER PLATINENSE 2018 poderá solicitar avaliação e laudo
médico para o candidato e optar pela eliminação do mesmo, em garantia ao seu bem-estar, sem
prejudicar o andamento do Concurso.

4.10

NÍVEL CULTURAL:

O Concurso MISTER PLATINENSE 2018 levará em consideração, na avaliação do candidato, seu
nível cultural. Esse não é um critério eliminatório, nem mesmo obrigatório, mas é recomendado que o
candidato tenha um bom nível cultural, valorizando conhecimentos gerais e históricos sobre o município.

4.11

CAUSAS SOCIAIS:

O Concurso MISTER PLATINENSE 2018 levará em consideração, se os candidatos se envolvem
efetivamente em causas sociais ou com instituições de caridade. Este também não é um critério
eliminatório, nem obrigatório, mas contam pontos positivos.

4.12

ENSAIOS FOTOGRÁFICOS E VIDEOGRÁFICOS:

É terminantemente proibida a participação de candidatos que em algum momento tenham sido
fotografados ou filmados totalmente despidos, expondo partes íntimas e/ou participando de atos
libidinosos.
Também é proibida a participação de candidatos que tenham realizado algum tipo de foto, ensaio,
book, ou ainda, trabalhos a título de nu artístico ou explícito. Se em alguma das etapas do Concurso
MISTER PLATINENSE 2018 for comprovado que o candidato possua material fotográfico ou
videográfico conforme descrição acima, este será automaticamente DESCLASSIFICADO e retirado do
Concurso.

4.13

COMPORTAMENTO EM REDES SOCIAIS E IMPRENSA:

O candidato deverá ter boa conduta em todas as mídias sociais. Todo e qualquer pronunciamento
a imprensa (imprensa falada, escrita ou digital) referente ao concurso MISTER PLATINENSE 2018, deve
ser conduzido de maneira ética e respeitosa com os demais candidatos concorrentes, REALIZADORES
e membros da COMISSÃO ORGANIZADORA E JULGADORA. Os candidatos, bem como familiares e
amigos devem manter a ética durante o concurso, assim como no decorrer do ano de seu reinado.
Mensagens em Redes Sociais, entrevistas a todo e qualquer veículo de comunicação que insulte a
outros candidatos, ao Concurso MISTER PLATINENSE, seus membros ou patrocinadores não serão
aceitas. Se o candidato, seus familiares ou amigos tiverem algum comportamento inadequado e/ou
desrespeitarem seus concorrentes, a ORGANIZAÇÃO DO MISTER PLATINENSE, aos patrocinadores,
aos fornecedores e profissionais pessoa física ou jurídica associadas ao concurso, sofrerá pena de
DESCLASSIFICAÇÃO e será retirado do concurso.

4.14

DIREITO DE USO DA IMAGEM:

Cada candidato, ao preencher os formulários pertinentes e efetivar sua pré-inscrição no Concurso
MISTER PLATINENSE 2018, automaticamente sede a PUBLICIDADE SAN FRANCISCO, autorização
(por meio de termo devidamente assinado) o uso de sua imagem em todo e qualquer veículo de
comunicação em território, nacional e internacional, de forma gratuita e durante o periodo de vigencia do
concurso.

4.15 RESPONSABILIDADES DOS ASPIRANTES A MISTER:

Cumprir rigorosamente os horários, tanto dos ensaios e reuniões, como eventualmente dos
cursos;
Não faltar a nenhum compromisso, exceto por motivos de força maior;
Acatar as decisões das Comissões Organizadora e Julgadora;
Manter uma conduta adequada e equilibrada também fora dos compromissos referentes ao
MISTER PLATINENSE, visto que o objetivo do Mister é se tornar um exemplo a outros jovens,
não só de beleza, mas também de reputação social ilibada;
Cumprir agenda e protocolo em todos os compromissos que exijam sua presença, os quais
poderão incluir viagens;
Não serão permitidas pessoas estranhas nos ensaios, podendo cada candidato teen apresentar
1 único acompanhante;
No caso do não cumprimento de qualquer item do Regulamento, o candidato, poderá sofrer pena
de desclassificação.

4.16

CARGO POLÍTICO:

O candidato declara que não é concorrente a nenhum cargo público eletivo. E saindo-se vencedor
se absterá de concorrer a cargo eletivo de qualquer natureza até o final de seu reinado.

5.

ETAPAS DO CONCURSO:

O concurso MISTER PLATINENSE 2018 terá suas fases e etapas conforme descrito a seguir:

5.1

PRÉ-INSCRIÇÃO

Para se candidatar ao MISTER PLATINENSE 2018, o concorrente deve primeiro fazer a sua préinscrição

retirando

a

ficha

e

demais

formulários

no

através

do

link

http://www.santoantoniodaplatina.pr.gov.br/miss-platinense-2018, ou no Departamento de Cultura
localizado junto a Casa da Cultura Platinense, de segunda a sexta-feira, em horário de funcionamento,
compreendido entre 09h00 às 11h00 e das 14h00 às 17h00. O período de inscrição será de 01 a 20 de
agosto de 2018.

Na pré-inscrição é OBRIGATÓRIO o preenchimento de todos os campos dos formulários e cada
candidato deve anexar duas fotografias digitais impressas: de rosto e corpo inteiro, tamanho 10x15cm,
sem produção. Os formulários pertinentes e as fotos anexas devem ser entregues em um único envelope
e devidamente protocolado nas dependências do Departamento de Cultura.

A pré-inscrição dará início ao processo de triagem dos candidatos para a SELETIVA
PRESENCIAL. Nessa etapa a ORGANIZAÇÃO DO MISS PLATINENSE 2018 analisará cada uma das
fichas preenchidas verificando se o candidato atende a todos os requisitos do regulamento. Em caso de
dúvidas a ORGANIZAÇÃO poderá entrar em contato com o candidato para possíveis esclarecimentos.

5.2

SELETIVA PRESENCIAL:

Se o candidato atende a todos os requisitos, será convocado para uma nova etapa, na qual os
concorrentes serão avaliados por um júri em uma SELETIVA PRESENCIAL no palco da Casa da Cultura
Platinense.

Os convocados devem, OBRIGATORIAMENTE, comparecer à Casa da Cultura Platinense dia
22 de agosto de 2018 para avançarem no processo seletivo, conforme item 6, referente ao calendário do
evento. Nesta ocasião, os candidatos deverão comparecer ao local, de posse dos seguintes itens:

Calça jeans;
Sapatenis ou tênis casual;
Camiseta branca e sem boné;

5.3

INSCRIÇÃO EFETIVA:

Para confirmar a participação no concurso MISTER PLATINENSE 2018, o candidato aprovado
na Seletiva Presencial deverá entregar/apresentar a seguinte documentação:

Fotocópia do RG, CPF e Certidão de nascimento;
Comprovante de residência recente (fatura de água, luz ou telefone com emissão nos últimos 3
meses) em nome do candidato, em nome dos pais, ou em nome dos responsáveis do candidato;
Pagamento da taxa de efetivação da inscrição, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) através de
deposito bancário, que deverá ser efetuado na seguinte conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL –
AGENCIA 0405 – OPERAÇÃO 013 – CONTA POUPANÇA 15092-8. APRESENTAR COMPROVANTE
DE DEPÓSITO JUNTAMENTE COM OS FORMULÁRIOS DE INSCRIÇÃO.

5.3.1

COMPROMETIMENTO:

Nesta etapa os candidatos finalistas comprometem-se a efetivar sua inscrição, efetuando a
quitação da taxa no valor R$ 50,00 e assumem inteira responsabilidade na venda de no mínimo 10
números da AÇÃO ENTRE AMIGOS, visando custear as despesas estruturais do evento. Cada número
da ação será vendido pelo valor de R$ 10,00, (O NÃO CUMPRIMENTO DESSES DOIS ITENS TANTO
DA QUITAÇÃO DA TAXA E DE NO MINIMO ADESÃO DE 10 NUMEROS DA AÇÃO ENTRE AMIGOS
ESTARA AUTOMATICAMENTE DESCLASSIFICADAS) sendo o prêmio uma SMART TV 32 Polegadas
e o sorteio será no dia 26 de setembro, pela Loteria Federal.

5.4

FASE FINAL:

I. TRAJES:
Essa será a fase da apresentação oficial para concurso de eleição do MISTER PLATINENSE
2018, conforme desfiles e trajes na ordem relacionada a seguir.
DESFILE 1 – TRAJE CASUAL (Calça Jeans e Camiseta do Evento);
DESFILE 2 – TRAJE DE BANHO (Sunga Preta);

DESFILE 3 – TRAJE DE NOITE/GALA (Terno Social)

Importante salientar que os trajes e acessórios são de EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE dos
candidatos, bem como a maquiagem, penteado e preparação para o evento, podendo cada concorrente
se apresentar segundo seu próprio nível de exigência, priorizando a realização de um bom evento.

II. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E NOTA: O competente corpo de jurados, membros
convocados da Comissão Julgadora, terão a responsabilidade de analisar e julgar com nota entre 5 e 10
pontos, segundo seu notório conhecimento com base nos seguintes QUESITOS:

Espontaneidade e Carisma;
Simpatia e Beleza Física – Charme e Desinibição;
Presença e Postura Cênica;
Personalidade, Sociabilidade;
Conhecimentos Gerais e sobre a História do Município;
Desenvoltura na passarela e durante toda participação no evento;
Desembaraço no contato com o público;

5.5

BÔNUS E PONTOS EXTRAS:

I. AÇÃO ENTRE AMIGOS: Os 5 maiores resultados de venda da Ação entre Amigos em cada
categoria, receberão uma PONTUAÇÃO BÔNUS somada a nota final da avaliação dos jurados. O
Candidato com o maior número de venda efetivada, será contemplado com 10 pontos extras em sua
avaliação final. VIDE TABELA.

1º Maior resultado de venda: 10 pontos bônus na nota final;
2º Maior resultado de venda: 08 pontos bônus na nota final;
3º Maior resultado de venda: 07 pontos bônus na nota final;
4º Maior resultado de venda: 06 pontos bônus na nota final;
5º Maior resultado de venda: 05 pontos bônus na nota final;

II. TORCIDA MAIS ANIMADA: Ao se candidatar no concurso Mister Platinense, cada
participante selecionado para etapa final poderá organizar sua torcida, sendo bonificado com 10
PONTOS BÔNUS na avaliação final, o participante com a torcida mais animada, conforme apuração
feita no decorrer do evento, pela COMISSÃO JULGADORA, tanto para adulto quanto para teen.

III. VOTAÇÃO NO FACEBOOK MISS PLATINENSE: Os 5 maiores resultados de curtidas da
pagina em suas fotos, receberão uma PONTUAÇÃO BÔNUS somada a nota final da avaliação dos
jurados. O Candidato com o maior número de venda efetivada, será contemplado com 10 pontos extras
em sua avaliação final. VIDE TABELA.

1º Maior resultado de curtidas: 10 pontos bônus na nota final;
2º Maior resultado de curtidas: 08 pontos bônus na nota final;
3º Maior resultado de curtidas: 07 pontos bônus na nota final;
4º Maior resultado de curtidas: 06 pontos bônus na nota final;
5º Maior resultado de curtidas: 05 pontos bônus na nota final;

5.6

DO PRÊMIO:

Vale destacar que a eleição do MISTER PLATINENSE nas categorias ADULTO e TEEN
selecionados após apuradas as notas da Comissão Julgadora usando o critério da maior para as
menores notas.

Serão premiados o primeiro colocado na categoria ADULTO e o primeiro colocado na categoria
TEEN, considerando as maiores somatórias entre as notas do corpo de jurado e a pontuação extra,
ficando a colocação e os prêmios conforme segue:

CATEGORIA ADULTO
1º LUGAR – MISTER PLATINENSE: Troféu, Buquê e Faixa Oficial

CATEGORIA TEEN
1º LUGAR – MISTER PLATINENSE TEEN: Troféu, Buquê e Faixa Oficial

6.

DO CALENDÁRIO:

01 A 20 DE AGOSTO: Período de pré-inscrição no site da Prefeitura ou pessoalmente, retirando o
regulamento e ficha no Departamento Municipal de Cultura, na Casa da Cultura, onde também deverá
ser entregue os documentos e fichas devidamente preenchidos e assinados, juntamente com as fotos.
22 DE AGOSTO: Classificatória Presencial.
MISS TEEN – às 09h00
MISTER TEEN – às 13h00
MISS – às 17h00
MISTER – às 20h00
24 DE AGOSTO: Publicação das Candidatas e Candidatos Classificados nas categorias MISS, MISS
TEEN, MISTER E MISTER TEEN.
24 A 31 DE AGOSTO: Período para EFETIVAÇÃO da pré-inscrição. Prazo para recolhimento da taxa de
inscrição (R$ 50,00) e retirada dos cupons da Ação entre Amigos, em horário comercial, no
Departamento Municipal de Cultura, na Casa da Cultura.
01 A 22 DE SETEMBRO: Período de venda da Ação entre Amigos.
24 DE SETEMBRO: Data limite para entrega/devolução, fechamento e apuração das vendas Ação entre
Amigos, até às 17h00, no Departamento Municipal de Cultura, na Casa da Cultura.
26 DE SETEMRO: Data do Sorteio da Ação entre Amigos, às 20h00 pela Loteria Federal.
24 E 25 DE SETEMBRO: Ensaio da Coreografia para Apresentação de Abertura do Evento, das 19h00
às 22h00, na Casa da Cultura.
26 E 27 DE SETEMBRO: Ensaio de Passarela para os Candidatos das 19h00 às 22h00, na Casa da
Cultura.
29 DE SETEMBRO: Ensaio Geral para Coreografia e Passarela às 14h00.
29 DE SETEMBRO: Abertura Oficial do Evento às 20h00.

7.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

A ORGANIZAÇÃO DO CONCURSO MISS PLATINENSE 2018, reserva-se o direito de tornar
inelegível - a qualquer momento - a candidatura de qualquer concorrente cujas comprovações
documentais e/ou declarações tenham indício de terem sido fornecidas de má-fé ou obtidas ilegalmente,
e/ou de qualquer candidato que não esteja dentro dos padrões exigidos no regulamento.

A ORGANIZAÇÃO DO CONCURSO MISTER PLATINENSE 2018 também reserva-se o direito
de modificar qualquer uma das regras e requisitos desse regulamento durante o periodo de organização,

caso julgue necessário, com a finalidade de aprimorar e melhor realizar o evento. Sendo tais alterações
amplamente divulgadas pelos meios de comunicação.

Ao se tornar MISTER PLATINENSE 2018 o eleito deverá respeitar e priorizar a agenda oficial
para qual a comissão organizadora lhe solicitar, tais como: Eventos sociais, beneficente e culturais da
cidade e na região.

Os candidatos precisam estar cientes de que o acesso ao palco interno no dia e local do evento
será restrito à inscritos. Não será permitida a entrada de familiares ou outras pessoas de seu
relacionamento.

Cada candidato é responsável por seus itens e despesas. Sendo obrigatória a participação
em todas as fases do concurso.

