
                                  

Concurso Miss Piracicaba Be Emotion 2019

REGULAMENTO

Este  regulamento  contém  as  regras  que  deverão  ser  observadas  pelas  candidatas
interessadas em participar do Concurso MISS PIRACICABA BE EMOTION 2019, as quais deverão
ser lidas e aceitas no ato da inscrição para participação do concurso.

Para  realizar  a  inscrição  as  candidatas  devem  entregar  devidamente  preenchido  o
formulário e o termo de inscrição, contidos no anexo deste regulamento, na Secretaria Municipal
da Ação Cultural e Turismo de Piracicaba, que fica à Avenida Maurice Allain, nº454, Engenho
Central,  Vila  Rezende –  Piracicaba/SP ou no Posto de Atendimento ao Cliente do  Shopping
Piracicaba, à Avenida Limeira nº722, no período de 10 de abril de 2019 a de 03 de maio de 2019,
sendo que os documentos necessários para o cadastro, serão determinados pela coordenação do
evento.

Podem participar deste concurso todas as pessoas físicas que cumpram o disposto neste
regulamento.

1) REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO

Para  participar  do  concurso  MISS  PIRACICABA BE EMOTION 2019,  a  candidata  deverá
preencher os seguintes pré-requisitos:

1.1 Podem participar deste concurso todas as pessoas físicas que cumprirem o disposto
neste regulamento. 

1.2 Estão  impedidos  de  participar  os  funcionários  da  empresa  que  vencer  a  licitação,
prestar  serviços,  patrocinar  ou  apoiar  o  MISS  PIRACICABA  BE  EMOTION  2019,
funcionários  de suas subsidiária,  de suas  agências  e  fornecedores,  bem como seus
parentes de primeiro grau; 

1.3 Ser brasileira nata ou naturalizada, ser natural da cidade de Piracicaba, ou residindo no
município por um período de no mínimo 12 meses antes da data de realização do
Concurso e registrada originalmente sexo feminino;

1.4 Ter 19 anos de idade completos no momento de inscrição e no máximo 25 anos de
idade, não podendo ter 26 anos completos no dia 01/01/2020;



                                  
1.5 Não ser emancipada;

1.6 Não ser  e  nunca ter  sido casada,  não ter  tido casamento anulado,  e  não conviver
maritalmente;

1.7 Não pode ser mãe, nem estar grávida;

1.8 As candidatas devem ter no mínimo nível superior completo ou incompleto, ou curso
técnico;

1.9 Gozar de boa saúde física e mental, ser simpática e cooperativa;

1.10 FOTOS E ENSAIOS FOTOGRAFICOS. A candidata não pode ter publicado ou realizado
nenhum tipo de foto,  ensaio,  book,  ou ainda trabalhos  a  titulo  de nu artístico ou
explicito. Caso a organização identifique quaisquer fotos desta qualidade publicados
em qualquer tipo de mídia ou meios de comunicação, a candidata será desclassificada
do concurso;

1.11 MEDIDAS: As candidatas devem ter no mínimo 1,68 (um metro e sessenta e oito
centímetros) de altura. Candidatas com altura inferior a 1,68m serão automaticamente
desclassificadas, e sua participação do concurso MISS SÃO PAULO BE EMOTION será
impedida. As medidas de corpo devem aproximar –se de 90cm (noventa centímetros)
de quadril, 60cm (sessenta centímetros) de cintura e 90cm (noventa centímetros) de
busto.

1.12 TATUAGENS:  só  serão  permitidas  tatuagens  quando  estas  forem  discretas,  por
exemplo: na nuca, punho, tornozelo.

1.13 Não  ter  realizado  nenhum  tipo  de  intervenção  estética,   se  limitando,  a
lipoaspiração,  colocação  ou  retirada  de  próteses  de  silicone,  cirurgias  plásticas,
preenchimentos ou reduções num período inferior a 1 (um) mês antes do concurso;

1.14 Possuir beleza de rosto e de corpo e ter condições de representar a sua cidade,
estado e país;

1.15 Não ter nenhum vínculo ou compromisso com qualquer agência ou empresa que,
de alguma maneira, venha a prejudicar ou impedir o cumprimento dos compromissos
durante o concurso e o reinado 2019/2020;

1.16 Não ter antecedentes criminais;



                                  
1.17 A  candidata  não  deverá  ser  vista  fumando,  consumindo  bebida  alcoólica  ou

namorando em público durante o período do concurso e nos eventos;

1.18 Autorizar o uso de foto, imagem e nome em toda a publicidade e quaisquer fins
relacionados ao Miss, assim como website oficial do concurso e outros determinados
pela coordenação Municipal e Estadual;

1.19 Se responsabilizar, em caso de classificação, por se apresentar no dia, hora e local
definidos pela organização do evento;

1.20 A interessada que não preencher os pré-requisitos elencados neste regulamento
não deverá concluir sua inscrição, tendo em vista que a inscrição será anulada e a
candidata imediatamente desclassificada;

1.21 Confirmar participação no concurso Miss São Paulo Be Emotion na data em que for
firmado  este  documento,  sendo  a  coordenação  Municipal  responsável  pelo  seu
transporte  até  a  cidade  sede  do  evento  ou  local  determinado  pela  coordenação
Estadual;

1.22 Manter  o  decoro  e  participar  de  todas  as  atividades  requeridas  pela  Prefeitura
Municipal, incluindo visitas oficiais, passeios, ensaios, desfiles, etc., durante os dias do
concurso. O não cumprimento desta clausula resultará em pagamento de multa de
R$1.000,00 (hum mil reais).

2) REQUISITOS DE INSCIRÇÃO

Para se inscrever no Concurso MISS PIRACICABA BE EMOTION 2019, a candidata deverá
preencher a ficha de inscrição anexa a este regulamento;

2.1. Cumprir com os requisitos de elegibilidade;

2.2. Entregar ficha e termo de inscrição, na Secretaria da Ação Cultural e Turismo de
Piracicaba ou no Shopping Piracicaba – Atendiemnto ao Cliente,  para participar  da
seleção preliminar que definirá as candidatas que participarão do evento;



                                  
2.3. Após o período de inscrição, as candidatas serão chamadas para uma reunião na
Secretaria  da  Ação  Cultural  e  Turismo  de  Piracicaba,  que  terá  como  finalidade  a
apresentação de todas as regras especificadas neste regulamento.

2.4. As candidatas que aceitarem todas as regras acima citadas e estiverem aptas a
participar do concurso, deverão apresentar os seguintes documentos à Secretaria da
Ação Cultural e Turismo de Piracicaba para validar a inscrição:

° Foto do rosto (formato digital, em alta resolução);

° Copia do RG (REGISTRO GERAL);

° Copia da Certidão de Nascimento;

° Copia do CPF ( Cadastro de Pessoa Física )

°  Copia de comprovante de residência  do mês da inscrição ou de pelo menos seis
meses  anteriores  em  nome  de  seus  pais/responsaveis.  Serão  aceitos  como
comprovantes de residência. 

a) Conta de telefone fixo ou de um serviço publico.

b) Extratos de banco ou faturas de cartão de créditos em nome da concorrente;

       2.5. A candidata deverá informar imediatamente à organização do concurso qualquer
mudança de endereço, numero de telefones e contra de e-mail;

      2.6. Caso eleita, devera participar do concurso MISS SÃO PAULO BE EMOTION.

     2.7.  Todas  as  candidatas  serão  julgadas  em  critério  de  fotogenia,  passarela,
desenvoltura, simpatia e sociabilidade.

     2.8.  O  júri  será  composto  por  personalidades  do  mundo  da  moda,  mídia  e
representante de agências de modelos existentes em Piracicaba e Região;

     2.9. A vencedora representará o município no concurso MISS SÃO PAULO BE EMOTION
OFICIAL da MISS BRASIL BE EMOTION, transmitido pela rede Bandeirantes de Televisão
(BAND).

    2.10. A inscrição de cada participante deverá ser realizada de 10 de abril de 2019 a de 03
de maio de 2019,  não haverá taxa de inscrição para as candidatas no concurso deste ano.



                                  
3) DO PROCESSO DE SELEÇÃO

O processo de seleção das candidatas ao título MISS PIRACICABA BE EMOTION 2019 será
composto pelas seguintes etapas:

° A organização do Concurso Municipal realizará seletiva dia 07 de maio de 2019, Às 20h
no Shopping Center Piracicaba, com corpo de jurado, que selecionará dentre todas as inscritas
um mínimo de 15 e um maximo de 20 candidatas. Todas as classificadas deverão estar aptas a
representar  seu município no Concurso Estadual, seu Estado no Concurso Nacional e seu País no
concurso Miss Universo.

° Cada uma das selecionadas deverá assinar uma declaração para autorização e cessão de
uso de imagem para participação na etapa do Concurso Municipal / Estadual.

4) DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL DA VENCEDORA

° A vencedora do concurso durante seu 1(um) ano de reinado, ficará obrigada a participar
do evento Estadual São Paulo.

° Será celebrado um contrato entre a candidata vencedora e o município, para formalizar
os compromissos do seu reinado, incluindo a participação nas etapas estadual, federal e
universal.

5) PRÊMIO PARA A VENCEDORA DO MISS PIRACICABA BE EMOTION 2019

A vencedora do concurso receberá a premiação de R$ 1.500,00 ( mil e quinhentos reais),
além do pagamento da inscrição para participação do concurso Estadual Miss São Paulo,
que será efetuado pela Secretaria Municipal de Ação Cultural e Turismo.

6) TRAJES DA COMPETIÇÃO

° CALÇADOS: será exigido pelo menos 1(um) par de sapato modelo Scarpim de salto alto
na cor preta ou outra cor a combinar com a coordenação;

° MAIÔ: serão cedidos como patrocínio cultural do concurso, por empresa credenciada de
acordo com edital de credenciamento efetuado pela municipalidade; 

°  VESTIDOS:  serão cedidos  como patrocínio do concurso,  por conta da organização do
evento,  de  acordo  com  o  edital  de  credenciamento  efetuado  pela  municipalidade.  É
expressamente proibido o uso de trajes que não sejam fornecidos pela organização do evento.,
durante as etapas oficiais do concurso.



                                  
7)  CABELEIREIRO E MAQUIADOR

° O cabelo e maquiagem das candidatas do concurso serão por conta dos organizadores do
evento,  que  fará  o  cadastro  de  empresas  para  realizar  os  serviços,  mediante  edital  de
credenciamento.  Está  expressamente  proibido  que  cabeleireiros  e/ou  maquiadores  não
autorizados pela organização preparem as misses para o evento.

8) NORMAS 

Para autorização de participação no evento, solicitamos às candidatas que observem as
seguintes normas:

a)  Caso namore, o relacionamento não pode atrapalhar durante o período do concurso e
caso seja a vencedora, é proibido levar o namorado como acompanhante em eventos
oficiais;

b) É proibido o consumo de bebidas alcoólicas durante o concurso;

c) Desligar celulares em compromissos oficiais, ensaios, provas preliminares durante o
evento, entre outros momentos. 

d) Não fumar quando estiver em compromissos oficiais;

e) Meia calça e lentes de contato colorida são proibidas em qualquer etapa classificatória
de concurso e na final;

f) Qualquer ato de má conduta, não observância das regras ou desrespeito por parte das
candidatas poderá resultar em sua imediata desclassificação do concurso. Não haverá
nenhuma possibilidade de recurso e também não será realizada a devolução da taxa da
participação se houver;

g) Nenhum  membro  da  família,  amigo,  namorado,  cabeleireiro,  maquiador  ou
coordenador poderá entrar nos bastidores e/ou nos vestiários durante o concurso, e
caso ocorra, a candidata será penalizada com a perda de 02 pontos no total geral da
classificação;

9) CRONOGRAMA

Em data a ser definida pela coordenação do concurso, haverá:



                                  
a) Fase  de  seleção  preliminar  reunião  com  todas  as  inscritas,  com  a  finalidade  de

apresentar todas as regras especificadas no regulamento;

b) Reunião  com  as  participantes  para  apresentação  geral  a  “check  list”  de  todas  as
atividades; 

c) Ensaios oficiais,  devendo ocorrer  de 05 (cinco)  a  10 (dez)  dias  antes  do evento no
periodo  do  concurso,  serão  agendados  tratamentos  e  eventos  de  divulgação  com
antecedência e de comum acordo com as candidatas.

d) O evento MISS PIRACICABA BE EMOTION 2019 acontecerá no dia 19 de Junho de 2019,
no  teatro  Erotides  de  Campos,  no  Engenho  Central  às  20h.  As  informações
complementares serão divulgadas em data oportuna, no site da Secretaria de Turismo
e nos meios de comunicação locais.

10)DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

a) A inscrição, por si só, não garante à interessada sua classificação para as demais etapas
da seleção e nem lhe confere o direito de pleitear as participação no concurso MISS
ESTADUAL,  não  lhe  cabendo  qualquer  tipo  de  reivindicação,  em  caso  de  não  ser
selecionada ou ser desclassificada durante a seleção com concurso municipal;

b)  A organização do concurso reserva-se o direito de, a qualquer momento, excluir do
certame a candidata que não observar as disposições do presente regulamento e/ou
contrariar as normas o concurso;

c) Os  casos  omissos  e/ou  não  esclarecidos  neste  regulamento  serão  resolvidos  pela
organização do concurso, sendo a decisão soberana e irrecorrível;

d) As interessadas deverão seguir as instruções contidas neste regulamento declarando
desde já que entendera e aceitam todos os seus termos.

MAIS INFORMAÇÕES:

As candidatas poderão entrar em contato com a SEMACTUR (SECRETARIA MUNICIPAL DE
AÇÃO CULTURAL E TURISMO DE PIRACICABA), QUE FICA À Rua Maurice Allain, n° 454 –
Engenho  Central  –  bairro  Vila  Resende  –  Piracicaba/SP,  ou  pelo  email
setur@piracicaba.sp.gov.br , ou pelo telefone (19) 3403-2613.

mailto:setur@piracicaba.sp.gov.br


                                  
FICHA DE INSCRIÇÃO PARA O CONCURSO MISS PIRACICABA BE EMOTION 2019

Nome completo: ________________________________________________________

Nome a ser utilizado no concurso: __________________________________________

Endereço residencial: -____________________________________________________

Telefone fixo: (   ) ___________________ Telefone celular (   ) ____________________

Email: __________________________________________________________________

Local de Nascimento: ______________________________________________________

Nome do pai: ____________________________________________________________

Nome da Mãe: ___________________________________________________________

RG: _________________________________CPF: ________________________________

Idade: ______________ Peso ______________ Altura: ______________________

Medidas:

Busto: _________________ Cintura: _________________ Quadril: _____________

Nº Manequim ___________________ Numero calçado: ______________________

Cor de cabelos: _____________________ Cor dos Olhos ______________________

Escolaridade: ________________________________________________________

Profissão: __________________________________________________________

Currículo escola/profissional: ____________________________________________

Fala idiomas? (   ) SIM  (   ) NÃO. QUAIS? ___________________________________

Já participou de algum concurso de beleza? (   )SIM      (    ) NÃO

De quais concursos de beleza participou? ___________________________________

              Quando? ___________________________________________________________

Esta agenciada ou participa de alguma agencia de modelos? (   )SIM   (   ) NÃO

Qual? ______________________________________________________________

Piracicaba, ______ de ___________________2019



                                  
________________________________________


