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CONCURSO MISS PIRACICABA 2015 

REGULAMENTO 

 

Este regulamento contém as regras que deverão ser observadas pelas candidatas 

interessadas em participar do Concurso MISS PIRACICABA 2015, as quais deverão ser lidas e 

aceitas antes do ato da inscrição para participação no 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 de 

Turismo de Piracicaba, que fica à rua Capitão Antônio Corrêa Barbosa, 2233 - Chácara Nazareth 

- Piracicaba/SP, no 8º andar do Centro Cívico, ou no Shopping Center Piracicaba. O prazo 

máximo para envio do formulário e dos documentos será determinado pela coordenação do 

evento e veiculado na mídia local. 

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

regulamento.  

1) REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO 

Para participar do concurso MISS PIRACICABA 2015, a candidata deverá preencher os 

seguintes pré-requisitos: 

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

neste regulamento. Estão impedidos de participar os funcionários da empresa que vencer a 

licitação para desenvolver o Miss Piracicaba, funcionários de suas subsidiárias, de suas agências 

e fornecedores, bem como seus parentes de primeiro grau; 

1.2. 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 do sexo feminino; 

1.3. Ter 18 anos de idade completos no momento de inscrição e no máximo 25 anos de 

idade até 31 de dezembro do ano de realização do concurso; 

1.4. Não ser emancipada; 
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1.5. Não ser e nunca ter sido casada, não ter tido casamento anulado, e não conviver 

maritalmente;  

1.6. Não ter filhos;  

1.7. Não estar grávida; 

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

1.9. Não ter sido fotografada ou filmada totalmente nua para fins pornográficos; 

1.10. Nunca ter sido fotografada ou filmada em cena de sexo explícito; 

1.11. Ter, no mínimo, 1,68 m de altura;  

1.12. Estar preferencialmente dentro ou próximo das seguintes medidas: de 88 a 92 

centímetros de busto; de 88 a 92 centímetros de quadril e de 58 a 62 centímetros de cintura;  

1.13. Não ter realizado qualquer tipo de intervenção estética, incluindo, mas não 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 (cultura, profissionalismo, simpatia 

e conhecimento) para representar a sua cidade, estado e o país no concurso Miss Mundo ou 

em outros concursos realizados no exterior, caso eleita ou designada; 

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 2015; 

1.16. Não possuir 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 no 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 no item 1.1 deste 

regulamento não deverá concluir a sua inscrição, tendo em vista que a inscrição será anulada e 

a candidata imediatamente desclassificada;  
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1.21. Se dispor, por escrito, a cumprir as obrigações constantes no contrato com a 

Prefeitura Municipal. Este contrato de participação será assinado logo após a sua eleição.  

1.22. Confirmar participação no concurso Miss São Paulo 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; 

1.23. 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 cláusula resultará em pagamento de multa de R$1.000 

(mil reais); 

1.24. Não ter sido a vencedora do concurso Miss Piracicaba/São Paulo no ano anterior ao 

evento; 

1.25. A inscrição da candidata será anulada, em qualquer momento do concurso, caso o 

organizador do concurso constate, a qualquer tempo, que a candidata mentiu e/ou se omitiu 

em relação aos pré-requisitos exigidos para a inscrição no concurso.  

1.26. Todas as candidatas participantes do concurso, estão convocadas a permanecer no 

evento após o concurso, pelo período de uma hora e a vencedora do Miss Piracicaba, deverá 

permanecer por no mínimo uma hora e trinta minutos. 

1.27. Todas as candidatas deverão estar no recinto do evento, com no mínimo uma hora de 

antecedência, antes do início do concurso. O transporte será realizado por veículo da frota 

oficial do município e os horários determinados pela SETUR deverão ser rigorosamente 

cumpridos. 

 

2) REQUISITOS DE INSCRIÇÃO 

 

Para se inscrever no Concurso MISS PIRACICABA 2015, 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 o termo de inscrição, na Secretaria de Turismo de Piracicaba, para 

participar da seleção preliminar que definirá as candidatas que participarão do evento. 
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2.3. Após o período de inscrições, as candidatas serão chamadas para uma reunião na 

Secretaria de 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 de Turismo 

de Piracicaba para validar a inscrição:  

• Foto de rosto (formato digital, com alta resolução). 

• Cópia do RG  

• Cópia da certidão de nascimento  

• Cópia do CPF  

• Cópia de comprovante de residência do mês atual da inscrição e de pelo menos seis 

meses anteriores. Serão aceitos como comprovantes de residência:  

a)  Contas de telefone fixo ou de um serviço público (água, luz etc.); Extratos de banco ou 

faturas de cartão de crédito em nome da concorrente, em nome de um dos pais, irmãos e/ou 

avós das candidatas. 

2.4. A candidata deverá informar imediatamente à organização do concurso qualquer 

mudança de endereço, número de telefone e conta de e-mail;  

2.5. Caso eleita, deverá participar do concurso Miss São Paulo do próximo ano, respeitando 

os requisitos de elegibilidade e regras do referido concurso; 

2.6. Todas as candidatas serão julgadas em critérios de fotogenia e passarela para modelo.  

2.7. O júri será composto por personalidades do mundo da moda, da mídia e representante 

de agências de modelos existente em Piracicaba e região; 

2.8. A vencedora representará o Município no concurso Miss São Paulo Estadual. 

2.9. A inscrição de cada participante deverá ser realizada do dia 17 de julho a 10 agosto de 

2015, e não haverá taxa de inscrição para as candidatas no concurso deste ano. 

3.0. As candidatas deverão ter nível superior completo ou incompleto. 

 

3) DO PROCESSO DE SELEÇÃO  
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O processo de seleção das candidatas ao título MISS PIRACICABA 2015 será composto das 

seguintes etapas:  

Seleção Preliminar  

 A organização do Concurso Municipal selecionará, dentre todas as inscritas, um máximo 

de 20 candidatas. Todas as classificadas deverão estar aptas a representar o seu Município no 

Concurso Estadual, seu Estado no concurso Miss Brasil e o seu país no concurso Miss Universo; 

 Cada uma das selecionadas deverá assinar Termo de Declaração, 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 Miss Estadual São Paulo. 

 

5) PRÊMIO PARA A VENCEDORA DO MISS PIRACICABA 2015 

 

A vencedora do concurso receberá a premiação de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos 

reais), de acordo com o edital de credenciamento nº 04/2013, além do pagamento da inscrição 

para participação do concurso Estadual Miss São Paulo. 

 

6)  PRÉ-SELEÇÃO DO CONCURSO 

 

Para essa etapa, ficará a cargo da candidata, maquiagem, cabelo, biquíni preto e calçado 

preto de salto alto; 

 

7) TRAJES PARA A COMPETIÇÃO 

 

 Calçados: será exigido pelo menos 1 (uma) sandália de salto alto na cor preta ou outra 

cor a combinar com a coordenação; 
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 Maiô: serão cedidos como patrocínio cultural do concurso, pela empresa vencedora da 

licitação efetuada pela municipalidade; 

 Vestido: serão cedidos como patrocínio do concurso, pela empresa vencedora da 

licitação efetuada pela municipalidade; 

 

8) CABELEREIRO E MAQUIADOR 

 

 O cabelo e a maquiagem das candidatas do concurso serão por conta da organização do 

evento, que fará o cadastro de empresas para realizar os serviços, mediante edital de licitação. 

Está expressamente proibido que cabeleireiros e/ou maquiadores não autorizados pela 

organização preparem as misses para o evento. 

 

9) NORMAS 

  

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

seguintes normas: 

a) Namorar é proibido durante o período do concurso;  

b) O consumo de bebidas alcoólicas é proibido durante o concurso; 

c) Desligar os celulares em compromissos oficiais, ensaios, provas preliminares, durante 

evento, entre outros momentos; 

d) Não fumar quando estiver em compromissos oficiais; 

e) Meia calça e lentes de contato de cores são proibidas em qualquer etapa classificatória 

do concurso e na final;  

f) Qualquer ato de má conduta, não observância das regras ou desrespeito por parte da 

candidata, poderá resultar em sua imediata desclassificação do concurso. Não haverá nenhuma 

possibilidade de recursos e também não será realizada a devolução da taxa de 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; 
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10) 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 e “check list” de todas as 

atividades; 

c) Em data a ser definida pela coordenação do concurso, haverá o início dos ensaios 

oficiais, devendo ocorrer de 05 (cinco) a 10 (dez) dias antes do evento; 

d) O evento MISS PIRACICABA 2015 acontecerá em data a ser definida pela coordenação 

do concurso. As informações de data, local e horário do evento serão divulgadas em data 

oportuna, no site da Secretaria de Turismo de Piracicaba e nos meios de comunicação locais. 

 

11) 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 sua participação no concurso MISS ESTADUAL 

2016, 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 entenderam e aceitam todos os seus termos. 

 

MAIS INFORMAÇÕES: 
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As candidatas poderão entrar em contato com a Setur (Secretaria Municipal de Turismo de 

Piracicaba), que fica à rua Capitão Antônio Corrêa Barbosa, 2233 - Centro - Piracicaba/SP, no 8º 

andar do Centro Cívico, por meio do email setur@piracicaba.sp.gov.br, ou pelos telefones (19) 

3403-1272 / 3403-1270. 
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FICHA DE INSCRIÇÃO PARA O CONCURSO MISS PIRACICABA 2015 

 

Nome completo: ________________________________________________________________  
 

Nome a ser utilizado no concurso: _________________________________________________  
 

Endereço residencial: ____________________________________________________________ 
 

Telefone fixo: ___________ Telefone celular: _______________________________________  
 

E-mail: _______________________________________________________________________  
 

Local de nascimento: ___________________________________________________________  
 

Nome do pai: __________________________________________________________________  
 

Nome da mãe: ________________________________________________________________  
 

RG: ______________________________ CPF: _______________________________________  
 

Idade: _________________ Peso: _____________________ Altura: _____________________  
 

Medidas: 
 

Busto: ______________ Cintura: _____________________ Quadril: _____________________  
 

Número manequim: _____________________ Número calçado: ________________________ 
 

Cor do cabelo: _____________________ Cor dos olhos: _______________________________ 
 

Escolaridade: __________________________________________________________________  
 

Profissão: ____________________________________________________________________  
 

Currículo escolar/profissional: ____________________________________________________  
____________________________________________________________________________  
 

Fala idioma(s)? ( __ ) Sim ( ___ ) Não. Quais? _________________________________________  
 

Já participou de algum concurso de beleza? ( ____ ) Sim ( ____ ) Não  
 

De quais concursos de beleza participou? ____________________________________________ 
 Quando? __________________________ 
Faz parte do casting de alguma agência (___)Sim (___)Não Qual:_________________________ 
 
 

Piracicaba, ______de  _____________ de 2015 
 

_______________________________________ 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 

TERMO DE INSCRIÇÃO – COMPROMISSO E AJUSTAMENTO DE CONDUTA 

 _____________________________________________________________, portadora do 

R.G._____________________, CPF ______________________, residente e domiciliada à rua 

___________________________________, Bairro ___________________, Piracicaba – SP, APÓS A 

LEITURA DO REGULAMENTO, ratifico minha inscrição no CONCURSO MISS PIRACICABA 2015, que será 

realizado no dia 02 de setembro de 2015, em horário e local a serem definidos pela organização do 

evento. 

Declaro que sou conhecedora de todas as restrições expostas neste regulamento e que não me encaixo 

em nenhuma delas e na hipótese de ser eleita a MISS PIRACICABA 2015 no referido concurso, fica 

expressamente autorizada a vinculação de minha imagem na imprensa escrita e/ou falada tantas vezes 

quantas a Comissão Organizadora do evento achar por bem e solicitar. 

Comprometo-me ainda, a participar das programações estipuladas e exigidas constantes dentro 

do REGULAMENTO OFICIAL do evento, sob pena de responder por perdas e danos, por toda e qualquer 

atitude que possa vir a causar prejuízos ao concurso. 

O presente termo tem caráter irrevogável e irretratável, salvo motivo de força maior. 

Piracicaba, ___ de julho de 2015 

 

 

__________________________________ 

Nome por extenso da candidata    

______________________________________ 

Assinatura da candidata 

 

 

Rubrica da atendente 

 


