REGULAMENTO PARA CANDIDATAS
1. FORMA DE INSCRIÇÃO
 Ficha de inscrição preenchida e assinada pelo Coordenador Municipal Licenciado e
pela Candidata Municipal.
 Questionário preenchido e assinado pela Candidata Municipal
 Autorização de uso de imagem assinado pela Candidata Municipal
 Termo de Responsabilidade da Candidata assinado pela Candidata Municipal
 Cópias de documentos solicitados no item (Cópia do RG; Cópia da certidão de
nascimento; e do CPF foto ¾ ;)
 2 (duas) fotos da Candidata Municipal - Impressas e Digitais (Formato: 900 X 1350
pixels) -, iguais aos ANEXOS I, II, III e IV IMPORTANTE: As fotos devem ser tiradas
em Estúdio e com Fundo Infinito Branco.

ATENÇÃO: A realização do Concurso MISS Lagoa Seca 2022 será no dia 01 de
Dezembro de 2022.

2. REQUISITOS, NORMAS E PROIBIÇÕES

A.

Estado civil, sexo e maternidade As Candidatas Municipais não podem ser ou

terem sido casadas, terem tido um casamento anulado, terem ou terem tido união

estável, ou terem dado à luz uma criança. As Candidatas Municipais não podem ser
mães, nem estar grávidas. No caso de eleita MISS LAGOA SECA 2022, a Candidata
não poderá engravidar até o final de seu mandato. As Candidatas Municipais devem ser
do sexo feminino e não podem ter feito nenhum procedimento cirúrgico de readequação
de sexo.

B.

Idades As Candidatas Municipais devem ter pelo menos 15 e menos de 25 anos

de idade.
C.

Nacionalidade As Candidatas Municipais devem ser brasileiras natas ou

naturalizadas (há, no mínimo, doze meses antes da data de realização do concurso
municipal). Para essa comprovação, as candidatas devem fornecer fotocópia de um
documento de identificação brasileiro com foto.
D.

Comprovação da Representação Municipal As candidatas participantes dos

concursos municipais devem, obrigatoriamente, residir há pelo menos 12 meses no
município LAGOA SECA PB.
E.

Conflitos de interesse As Candidatas Municipais, seus familiares imediatos ou

qualquer pessoa que viva na mesma casa não podem ser atualmente, ou ter sido nos
últimos 12 (doze) meses, empregado, funcionário, diretor, agente ou colaborador de
qualquer gênero (inclusive voluntário):
 De um Coordenador Municipal.
 Da ORGANIZAÇÃO MISS LAGOA SECA PB.
 De qualquer companhia ou empresa pertencente ou controlada por um Coordenador
Municipal Licenciado ou sob controle conjunto com este.
 De qualquer dos parceiros da ORGANIZAÇÃO MISS LAGOA SECA PB 2022, sua
rede Coordenadores Estaduais Licenciados, auditores ou qualquer de suas respectivas
subsidiárias, afiliadas ou empresas coligadas.
F.

Direito de Uso da Imagem A Candidata Municipal, ao efetivar sua inscrição no

concurso MISS LAGOA SECA 2022, automaticamente, está autorizando o uso de sua
imagem em todo e qualquer veículo de comunicação no território nacional e exterior.

FICHA DE INSCRIÇÃO
MISS LS 2022 - DADOS CANDIDATA
Nome Completo
Nome a ser utilizado no concurso
Miss (indique o Município)
Data e Local de Nascimento
RG

CPF

Endereço Completo
E-mail
Escolaridade (Superior Completo ou Incompleto)
Redes Sociais (Facebook, Twitter, Instagram, Flick, etc)

Telefone Celular
Idade
Medida Busto
N° Manequim
Cor do Cabelo
Profissão
Nome do Pai
Nome da Mãe

Peso
Medida
Cintura
N°
Calçado

Altura
Medida
Quadril
Cor dos Olhos

AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM

Nome: ________________________________________________________________
Nacionalidade: __________________________________________________________
Estado Civil____________________________________________________________
Profissão: ______________________________________________________________
Portador da Cédula de Identidade RG________________________________________
nº________________________________________________ inscrito no CPF/MF sob
nº _________________________________________________________Residente na
Rua:___________________________________________________________________
Cidade: _____________________________ Estado:__________ CEP:_____________

AUTORIZO o uso de minha imagem em todo e qualquer meio de comunicação,
sejam essas destinadas à divulgação ao público em geral e/ou apenas para uso interno da
ORGANIZAÇÃO MISS LS 2022, desde que não haja desvirtuamento da sua finalidade.
A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem acima
mencionada em todo território nacional e no exterior, em todas as suas modalidades e,
em destaque, das seguintes formas: mídia eletrônica dentre eles painéis, vídeo-tapes,
cinema, programa para rádio, radiodifusão, televisão aberta, fechada e por assinatura,
bem como sua disseminação via Internet, independentemente do processo de transporte
de sinal e suporte material que venha a ser utilizado para tais fins, sem limitação de
tempo ou do número de utilizações/exibições, no Brasil e/ou no exterior, através de
qualquer processo de transporte de sinal ou suporte material existente, ainda que não
disponível em território nacional. Por esta ser a expressão da minha vontade declaro que
concordo com o acima descrito sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos
conexos à minha imagem ou a qualquer outro, e assino a autorização ao uso de imagem
em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

___________________________________, ____ de ________________, de 2022
_______________________________________________________
Assinatura (legível por extenso)

TERMO DE RESPONSABILIDADE DA CANDIDATA DECLARO

Ter ciência de que as respostas aos questionamentos dos entrevistadores serão de
minha inteira responsabilidade, tendo conhecimento de que não deverei emitir minhas
opiniões pessoais que visam a denigrir, ofender, repudiar ou provocar quaisquer danos à
moral, honra, intimidade, vida privada, ou imagem de pessoas físicas ou jurídicas, e que
todas as declarações e informações dadas à imprensa através de entrevistas aos meios de
radiodifusão e televisão aberta, fechada e por assinatura, que transmitia programa ao
vivo ou gravado, aos meios impressos ou digitais na internet, enseja a responsabilidade
no âmbito civil e penal, de forma que deverei suportar a obrigação de indenizar o
ofendido. DECLARO ainda que li e compreendi todos os itens do REGULAMENTO
MISS LAGOA SECA 2022 e estou de acordo e me comprometo a cumprir o que foi
solicitado. Por esta ser a expressão da minha vontade declaro que concordo com o
acima descrito sem que nada haja a ser reclamado e assino o presente termo de
responsabilidade em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

___________________________________, ____ de ________________, de 2022
_______________________________________________________
Assinatura (legível por extenso)

QUESTIONÁRIO CANDIDATA | MISS LS 2022

1.Qual Curso Superior Cursou ou está cursando? (Para quem está cursando, informar a fase e
semestre)
2.Possui passaporte?
3. Visto para ingresso em outros países? Quais?
4. Já viajou para o exterior? Qual país visitou?
5. Toma algum medicamente controlado?
6. Já fez terapia alguma vez?
7. Já sofreu algum trauma? Quais?
8. Já fez alguma intervenção cirúrgica? Quais?
9. É fumante?
10. Já foi casada?
11. Já teve união estável?
12. Tem filhos?
13. Fala algum outro idioma? Qual (is)?
14. Possui tatuagem? Se sim, em qual lugar do corpo?
15. Tem algum título (municipal, estadual ou nacional) em algum outro concurso de beleza?
Qual? Que ano?
16. Você reside com: pais, sozinha ou com companheiro?
17. Por que você quer ser MISS LS?

Atesto ser verdade, tudo acima que declarei.
Data, _______ de____________________________ de _________2022.

COORDENADOR MUNICIPAL CANDIDATA

