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Concurso da Rainha e Princesas 1ª. AGRICOFEST 

TAIÓ 
 

 

 

1 REGULAMENTO – CONCURSO DE RAINHA E PRINCESAS DA 1ª. 

AGRICOFEST TAIÓ 
 

a) Este evento é uma promoção da Prefeitura Municipal de Taió, através da Secretaria de 

Educação e Casa da Cultura; 

b) O evento será realizado no dia 21 de julho de 2.019 (Domingo), a partir das 19h30m, no Clube 

de Caça e Tiro XV de Novembro de Taió. 

c) As inscrições são voltadas para jovens residentes no município. 

d) As candidatas vencedoras do concurso estarão comprometidas em representar voluntariamente o 

município em festividades e demais eventos que exijam a presença da Rainha e Princesas da 1ª. 

AGRICOFEST TAIÓ.  

e) O mandato das eleitas se estenderá até a eleição da Rainha e Princesas da AGRICOFEST 2020. 

 
2 DAS CATEGORIAS, REGRAS E PREMIAÇÃO. 
 

a) Poderão participar jovens com idade mínima de 18 anos completos ou completar até a data do 

concurso e máxima de 25 anos completos. 

b) Não haverá restrição quanto à naturalidade das candidatas, desde que as mesmas sejam 

residentes no município. 

c) As candidatas não precisam ser representantes de entidades ou bairros. 

d) O concurso contemplará com faixas e presentes à Rainha (1º lugar), 1ª Princesa (2º lugar) e 2ª 

Princesa (3º lugar). 

e) As candidatas que obtiverem faixa de Rainha e de Princesas não poderão participar do Concurso 

no próximo ano. 

f) Serviço de Cabelo e Maquiagem ficará sob responsabilidade das candidatas tanto no concurso 

como em eventuais eventos futuros. 

g) O traje Calça Jeans que será responsabilidade das candidatas e camiseta da 1ª. AGRICOFEST 

TAIÓ que será fornecida pela comissão organizadora do concurso. 

h)  As Candidatas deverão usar sapato na cor preta, fechado, de salto tamanho máximo 10. 

i) Serão aceitas somente candidatas solteiras e sem filhos. 

j) Não serão aceitas inscrições de candidatas que pertençam ao quadro de funcionários da Prefeitura 

Municipal de Taió, seja ela cargo efetivo ou comissionado. 

k) Fica autorizada o uso de fotos e imagens, som e nome para toda a publicidade e quaisquer fins 

comerciais relacionados à AGRICOFEST, sem cobrança de cachê. 

 

 
 



 

 
 

 
 
 

3 DAS INSCRIÇÕES 
 

a) Segue em anexo a ficha de inscrição. 

b) As inscrições: do dia 04 de julho a 15 de julho das 08h às 12h e das 13h30m às 17h30m nas 

dependências da Casa da Cultura. 

c) As candidatas deverão trazer no ato da inscrição fotocopia do RG e CPF e comprovante de 

residência que ateste residência nos últimos 12 meses no município de Taió. 

d) As candidatas assinaram no ato da inscrição o Termo de Responsabilidade anexa a este 

regulamento. 

e) Não serão aceitas inscrições fora do prazo estipulado ou com dados que não estejam de acordo 

com o regulamento; 

 

4 DO JURI E CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 
 

a) O júri será composto por no mínimo 5 (cinco) pessoas da sociedade que tenham ligação com a 

área de beleza, estética e ou já tenham promovido eventos do gênero;  

b) Estará em julgamento a beleza estética, expressão e desenvoltura das candidatas; 

c) A nota para cada item será de 05 (cinco) a 10 (dez) pontos. 

d) A classificação final, em ordem decrescente, será feira pela soma total das notas dos jurados. 

e) A candidata que tiver a melhor torcida receberá pontuação extra de 0,5 que só será utilizada 

caso ela empate com outra candidata, ou seja, melhor torcida será critério de desempate. 

f) Em caso de empate entre candidatas que não receberam a pontuação extra, será eleita a 

candidata cuja soma de pontos do presidente da mesa de jurados for a maior. Persistindo o 

empate será feito um consenso entre todos os jurados.  

g) O resultado do Concurso da Rainha e Princesas será divulgado logo após o término do desfile 

durante a festividade. 

 
5 DA PREMIAÇÃO 

 
1ª. Colocada – Rainha 

-Faixa 

-Flores 

-Brinde a ser definido pelos apoiadores e/ou patrocinadores do evento. 

 

 

2ª. Colocada – 1ª. Princesa 

-Faixa 

-Flores 

-Brinde a ser definido pelos apoiadores e/ou patrocinadores do evento. 

 

 

3ª. Colocada – 2ª. Princesa 

-Faixa 

-Flores 

-Brinde a ser definido pelos apoiadores e/ou patrocinadores do evento. 

 



 

6 DOS ENSAIOS PREPARATÓRIOS 

 
a) As candidatas terão direito a 02 ensaios nas dependências do Clube Caça e Tiro XV de 

Novembro em data e horário a ser estipulado. O não comparecimento é de extrema 

responsabilidade das candidatas podendo inclusive comprometer o desenvolvimento no desfile. 

b) O ensaio geral será realizado dia 19 de julho de 2019, nas dependências do Clube Caça e Tiro 

XV de Novembro, às 18:30 horas. 

c) Todas as candidatas deverão participar do ensaio geral. 

 

7 DEMAIS CONSIDERAÇÕES 
 

Caberá à Casa da Cultura a discussão e tomada de decisões em relação aos casos omissos a este 

regulamento. 
 

 

 

 

 

 

__________________________________________ 
FLÁVIO MOLINARI 

Secretário de Agricultura 

Presidente da Comissão Organizadora da 1ª. AGRICOFEST TAIÓ 

 

 

 

________________________________________________ 

CRISTIANA SANDRI DE SOUZA 

Diretora do Departamento de Cultura 

 

 
 

 

Taió, 04 de julho de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 FUNDAÇÃO TAIOENSE DE CULTURA 
                  CASA DA CULTURA ADELE GLATZ 

AVENIDA JOÃO BÉRTOLI, 227 – FONE (47) 35621686 

                      CEP89190-000 – TAIÓ  

 

FICHA DE INSCRIÇÃO ESCOLHA DA RAINHA E PRINCESA DA 

1ª. AGRICOFEST TAIÓ 
NOME: 

FILIAÇÃO: 

IDADE 

ALTURA:                                  PESO: 

CABELOS:                               OLHOS: 

CIDADE QUE GOSTARIA DE CONHECER: 

MÚSICA PREFERIDA: 

UM FILME: 

CARREIRA QUE PRETENDE SEGUIR: 

 

COMO VOCÊ FARIA O CONVITE PARA A FESTA? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
 

TELEFONE PARA CONTATO:______________________OU___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO I 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA O CONCURSO RAINHA DA AGROFEST TAIÓ 2019 

 

 

 

 

 

 

 Nome: ________________________________________________Idade: _________________ 

Data de Nascimento:_____/_____/____.Natural de: ___________________________________ 

RG: _____________________________CPF: ___________________________________ 

Endereço Residencial: _____________________________________________________________ 

Nº_____________ Bairro: _______________________________CEP: _____________________ 

Telefones: Residencial: _________________________ Celular: ___________________________ 

E-mail: ________________________________________________________________ 

Profissão:__________________________ Empresa:___________________________________ 

Telefone: ___________________ Horário de trabalho:___________________________________  

 

Grau de Instrução: ( ) Médio ( ) Superior ( ) Técnico - ( ) Completo ( ) Incompleto Estuda 

atualmente? ( ) Sim ( ) Não Curso:______________________________________________  

 

Altura:  _________    Peso:_______     Manequim:  __________     Sapatos:____                   

Cabelos: ____________ Olhos:__________  

 

Declaro ter pleno conhecimento do regulamento Oficial do Concurso Rainha da AGROFEST TAIÓ 

2019 e manifesto minha concordância integral com os termos nele constantes, comprometendo-me 

a cumpri-lo sob pena de cancelamento da inscrição. Autorizo, a título gratuito, o uso do meu nome, 

sons, fotos e minhas imagens, em todos os tipos de mídias, a serem utilizados pela Comissão 

Central Organizadora e patrocinadores ou terceiro por ele expressamente autorizados, para 

divulgação do evento.  

 

Assinatura: _________________________________ Data: ______/______/______.  

 

 

 

 



 

ANEXO II 

 

RAINHA DA AGROFEST TAIÓ 2019  

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 

 

 

 Eu, ___________________________________________________, brasileira, solteira, residente e 

domiciliada na rua ___________________________________________________________, nº 

_________, CEP: ___________________, bairro _______________________, na cidade de 

______________, no Concurso Rainha na AGROFEST TAIÓ 2019, declaro ter pleno 

conhecimento do regulamento Oficial do Concurso, sendo verdadeiras as informações prestadas e 

documentos anexos, manifestando minha concordância integral com os termos nele constantes, 

comprometendo-me a cumpri-lo sob pena de cancelamento da inscrição. Declaro que cumprirei 

integralmente a agenda de eventos estipulada pela Comissão Central Organizadora antes e durante a 

realização do Concurso, sob pena de cancelamento da inscrição. Declaro que cumprirei 

integralmente a agenda de eventos estipulada pela Comissão Central Organizadora após ser eleita, 

estando à disposição desta para participações em festas, eventos, confraternizações, viagens e 

demais eventos que o cargo impõe. Em caso de gravidez, casamento, problemas de saúde graves, 

ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência entre outros que prejudiquem a 

participação e/ou realização do Concurso ou na participação de eventos para divulgação do mesmo, 

notificarei imediatamente a Comissão Central Organizadora, podendo resultar na desclassificação, 

incluindo a perda do título e da premiação prevista na cláusula 5ª do presente regulamento. 

Responsabilizo-me em participar da passagem de título da Rainha da AGROFEST TAIO 2020. 

 

 

 ________________________, _____ de ____________ de 2019.  

 

 

________________________________________ 

Assinatura da candidata 


