
 

REGULAMENTO GERAL 
Concurso Musa do Campeonato 2019 

 
DO CONCURSO 

Fica instituído pela Prefeitura Municipal, através da SELCTUR – Secretaria Municipal do 
Esporte, Lazer, Cultura e Turismo, em parceria com o projeto New Model, a realização do 
Concurso Musa do Campeonato 2019; 

 

O Concurso Musa do Campeonato 2019 será realizado no dia 23 de Março de 2019, ás 14h, no 
Estádio Municipal, localizado no Loteamento Cidade Alta, como proposta de um evento de 
abertura do Campeonato Municipal de Futebol 2019. 

 
É vetada a participação de candidatas que tenham qualquer tipo de vínculo com a Prefeitura 
Municipal e a SELCTUR – Secretaria Municipal do Esporte, Lazer, Cultura e Turismo, ou 
qualquer órgão/entidade ligados diretamente com a realização do concurso o Concurso Musa do 
Campeonato 2019. 
 

 DAS INSCRIÇÕES 
As inscrições do Concurso Musa do Campeonato 2019 estarão abertas até o dia 15 de Março 
de 2019, e poderão ser realizadas na SELCTUR – Secretaria Municipal do Esporte, Lazer, 
Cultura e Turismo. Sendo indicada por cada time devidamente inscrito na série A do 
Campeonato Municipal de Futebol 2019.  
 
A escolha das candidatas compete única exclusivamente ao presidente de cada equipe da Série 
A do Campeonato, ficando isenta de toda e qualquer responsabilidade pela escolha a 
organização do  concurso. 
 
A candidata deverá, obrigatoriamente, preencher devidamente a ficha de inscrição 
disponibilizada pela organização do concurso. 

 
Ao todo será o número de 20 candidatas, conforme total de times participantes da série A do 
Campeonato Municipal de Futebol. 

 
Todas as candidatas concorrentes deverão ter vínculo com a cidade. Será considerado vínculo 
qualquer um dos itens abaixo listados: 
- Ter nascido na cidade; 
- Morar na cidade 
- Ter Vínculos com a cidade, por meio de comprovação para a organização do concurso. 
 
Cada candidata pra confirma a sua inscrição, deverá apresentar a organização juntamente com 
a sua ficha de inscrição devidamente preenchida cópias dos seguintes documentos: 

 RG  

 CPF 

 Comprovante de residência 

 Duas fotos (perfil e corpo inteiro) 



 

 
 
 
 
 
 
 

As candidatas autorizam, desde já, a ampla divulgação de seus nomes e cedem, de forma 
gratuita, suas imagens captadas durante a realização do concurso, em caráter definitivo, 
autorizando a sua reprodução e transmissão em número ilimitado de vezes e por tempo 
indeterminado, a Prefeitura Municipal, através da SELCTUR – Secretaria Municipal do Esporte, 
Lazer, Cultura e Turismo, por meio da assinatura do termo de uso de imagem. 
 
Poderão participar do concurso candidatas acima de 14 anos, devidamente autorizada pelos 
seus pais ou responsáveis e com o preenchimento do termo de uso de imagem. 
 
As despesas de transporte de cada candidata para participar do concurso, bem como de toda e 
qualquer preparação para o concurso é de total responsabilidade de cada candidata. 

 
DA VOTAÇÃO INTERNET 

Todas as candidatas deverão comparecer no dia 16 de Março, em horário e local combinado 
com a organização do concurso, para sessão de fotos, que serão postadas no site do concurso 
para realização de uma votação na internet, o link será disponibilizado para todas as candidatas 
para que façam suas campanhas de votação. 
 
As 20 candidatas serão submetidas á votação na internet, a partir do meio-dia da segunda-
feira, dia 18 de março até o meio-dia da sexta-feira, do dia 22 de Março. Sendo que o 
resultado geral divulgado no momento de realização do concurso. As candidatas terão que 
comparecer para este momento com o seguinte traje: CAMISA DO TIME, SHORT, TÊNIS E 
MAQUIAGEM BÁSICA. 
 
Para as fotos cada candidata tem que levar seu material, camisa do time, short jeans e tênis, 
esta com cabelos e maquiagem preparada, só precisando em algum caso fazer retoques. 
 
Para este momento as candidatas podem ir acompanhadas de parentes, pais ou responsáveis, 
sendo que ficarão em local reservado, acompanhando o trabalho da equipe de organização do 
concurso, não sendo autorizado que nenhum acompanhantes das candidatas fique dentro da 
área de trabalho deste momento, podendo a candidata ir a este local reservados para os 
acompanhantes para ajustes e auxílio se fizer necessário. 
 
Não será permitida a nenhuma candidata fazer a campanha de votação fora do período da 
votação da internet, isso será caracterizado como campanha antecipada e favorecimento a 
candidata. 
 
O não comparecimento da candidata á sessão de fotos da internet, a desclassifica 
automaticamente do concurso, não podendo participar do mais do concurso. 

 
Todas as parciais serão disponibilizadas para as candidatas após a realização do concurso. 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 

DO DESFILE 
As vencedoras serão escolhidas por um júri de 3 pessoas, a ser definido pela comissão 
organizadora. 
 
As candidatas desfilarão em traje único, padronizado conforme itens. 

 Camisa do time 

 Short Jeans Padrão 

 Meia de futebol e Tênis 
 
Os critérios para o julgamento dos jurados por cada candidata serão: 

 Simpatia; 

 Espontaneidade 
 

A pontuação dada por cada jurado em avaliado em cada critério será de 5 a 10, não podendo 
ser aplicada notas quebradas. (Ex: 5,5 ou 9,7). 
 
Em caso de empate entre as candidatas, terá como método de desempate a maior nota do 
critério (Espontaneidade), a candidata que obter a maior nota nesse requisito será eleita 
vencedora. 
 
No caso de se permanecer o empate, será realizado um desfile único entre as candidatas, 
sendo avaliadas novamente pela comissão julgadora, nos mesmos critérios estabelecidos neste 
regulamento, e será anunciada vencedora a que obter maior soma de notas em todos os 
critérios reavaliados.  

 
Não serão aceitos pela organização do concurso, atos de violência, desrespeito, agressões 
verbais ou outro ato de confronto entre as candidatas. 
 
Em caso de descumprimento comprovado deste item acima, será avaliado pela organização do 
concurso, que decidirá qual punição será aplicada. Que poderá ser de perda de pontos até a 
desclassificação 

 
Cada candidata poderá ter sua torcida, sem número limite de participantes, sendo que não 
serão aceitos pela organização do concurso, atos de violência, desrespeito, agressões verbais 
ou outro ato de confronto entre as torcidas e bem como das torcidas e de nenhum de seus 
integrantes para com qualquer que seja a candidata. 
 
Em caso de descumprimento comprovado deste item acima, será avaliado pela organização do 
concurso, que decidirá qual punição será aplicada. Que poderá ser de perda de pontos até a 
desclassificação. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
DA FINAL 

O concurso Musa do Campeonato 2019 será realizado no dia 23 de Março de 2019, ás 14h. 
 
A ordem de desfile será por ordem alfabética. 
 
Será anunciado após o desfile de apresentação das candidatas, vai iniciar um processo 
classificatório, primeiro com o anúncio do resultado das 10 mais bem votadas na votação de 
internet, as mesmas permanecem no palco, para que seja feito um novo desfile e apresentação 
ao final ser anunciado baseado nas notas dos jurados o resultado. 

 
As candidatas inscritas no concurso deverão estar no local determinado em sorteio, com no 
mínimo 1 hora de antecedência. 
 
A área de preparação do concurso é restrita somente as candidatas, organização do concurso e 
pessoas autorizadas. Não sendo permitido o acesso a este local por parte de parentes ou 
pessoas ligadas às candidatas. 

 

DA PREMIAÇÃO 
A premiação será no valor de R$: 600,00 (Seiscentos reais), divididos conforme a ordem de 
classificação do resultado geral do concurso: 
1° LUGAR 

 R$: 300,00 (Trezentos reais) 

 Brindes 

 Faixa/Flores 
2° LUGAR 

 R$: 200,00 (Duzentos reais) 

 Brindes 
3° LUGAR 

 R$: 100,00 (Cem reais) 

 Brindes 
 

DAS DISPOSIÇÕES 
O presente Regulamento poderá ser alterado e/ou o concurso de beleza suspenso ou cancelado, 
sem aviso prévio, por motivo de força maior ou por qualquer outro ou motivo que esteja fora do 
controle da Realizadora e que comprometa a realização do concurso de beleza de forma a impedir 
ou modificar substancialmente a sua condução como originalmente planejado. 
 
Quaisquer dúvidas, divergências ou situações não previstas neste Regulamento serão julgadas e 
decididas de forma soberana e irrecorrível pela Comissão Organizadora. 
 

NÍSIA FLORESTA/RN 
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