
 
 

REGULAMENTO CONCURSO RAINHA ESPECIAL DA MÜNCHEN FEST 2016. 

 

1. DA COORDENAÇÃO: Caberá a Secretaria Municipal de Assistência Social a Coordenação 
do II Concurso da Rainha Especial da München Fest, através do Departamento da Pessoa 
com Deficiência. 
2. DAS INSCRIÇÕES 

a) Poderão inscrever-se candidatas solteiras, residentes e domiciliadas em Ponta 
Grossa, com idade entre 18 (dezoito) e 40 (quarenta anos) anos completos até 07 de 
dezembro de 2016. 

b) Representarão entidades sem fins econômicos, empresas privadas, e ou pessoa 
física, que simpatize com a candidata e seu patrocínio. 

c) Não há  limites de inscrições  de candidatas  por entidade, empresa, ou pessoa 
física. 

d) É vedada a participação de candidatas que possuam vínculo familiar em nível de 1º 
grau, em linha reta e colateral com membros da Comissão Organizadora da festa e do 
presente concurso, bem como da Empresa que obteve os direitos de realizar, organizar e 
explorar a München Fest e de seus patrocinadores, assim como da Representante da Rainha 
Especial do ano de 2015. 

e) O concurso acontecerá se houverem no mínimo 06 candidatas inscritas, o número 
inferior a este implicará na não realização do mesmo. 

f) As inscrições serão efetuadas no Departamento da Pessoa com Deficiência, da 
Fundação Proamor situada na Rua Silva Jardim 07, Centro, das 9h às 17h, no período de 
14/10/2016 a 03/11/2016, pessoalmente onde deverão apresentar os documentos originais 
do RG, CPF, e comprovante de endereço. As informações sobre o concurso poder ser obtidas 
no endereço acima descrito ou pelo fone: 3222-3100 ou 3222-3118, ou das 13H00 às 17H. 

g) Documentação necessária para inscrição: Certidão de Nascimento e ou Cédula de 
Identidade, CPF sendo xérox e o original; Declaração da empresa, instituição ou pessoa física 
que esteja patrocinando a candidata. 
 01(uma) foto em CD em alta resolução (fotos sem figurino ou adereços típicos da 
cultura alemã, valorizando o rosto). 

 Não serão aceitas fotos de corpo inteiro; 
 
 
3. DA REALIZAÇÃO DO CONCURSO 
   

a) O Concurso será realizado obedecendo ao seguinte cronograma:  
Entre os dias 06 e 10 de novembro – Lançamento Oficial das Candidatas na empresa 

Heineken do Brasil. Na data do lançamento as candidatas devem apresentar-se com vestido 
Típico Alemão, sapato livre e Tiara Típica Alemã. 
 b) Da eleição: acontecerá no dia 29 de novembro de 2016, no Pavilhão do Centro de 
Eventos de Ponta Grossa, sito a Av. Gen. Aldo Bonde, s/n, Santa Terezinha, horário a ser 
definido pela coordenação. 
 
 c) Das modalidades: Serão inscritas as candidatas por: 



 
 

 
 1. Deficiência A: ausência de membros superiores e inferiores, e dificuldade de 
locomoção, deficiência auditiva e visual. 
 2.  Deficiência B: cadeirantes 
 3.  Deficiência C: Autismo, Down, Intelectual Leve e Moderado 
 
1ª Fase – etapa classificatória: 

 Serão analisados os seguintes quesitos: 

 Beleza; 

 Desenvoltura 
Nessa fase serão classificadas 06 (seis) candidatas. O traje típico alemão. A Comissão 

Organizadora / Coordenação do Concurso poderá reformular o esquema da 1ª Fase – etapa 
classificatória, dependendo do número de candidatas inscritas, assumindo o compromisso 
de comunicá-las previamente.  
2ª Fase – Final: O II Concurso de Rainha Especial da München Fest 2016, nessa fase serão 
julgados os seguintes quesitos:  

 Elegância; 

 Conhecimento sobre as conquistas dos Direitos da Pessoa com Deficiência 
(conforme material entregue pela comissão organizadora) 

   Na sequência da escolha das Rainhas, será efetuado o resultado da eleição da Miss 
Simpatia. 
  
ELEIÇÃO DA MISS SIMPATIA: - A Miss Simpatia será eleita por meio de votação pelas 
próprias candidatas selecionadas para a fase final, onde estas o farão no intervalo de uma 
fase e outra. As candidatas não poderão votar em si mesmas. - Se a eleita for escolhida pelos 
jurados como Rainha, o título de Miss Simpatia ficará com a 2ª. Candidata colocada, 
escolhida entre elas, com a segunda maior votação e assim sucessivamente. - Em caso de 
empate, o critério de desempate será a favor da candidata que tiver mais idade. 
 
 4. DO JULGAMENTO  

a) O julgamento será realizado por jurados designados pela Comissão Organizadora, 
que serão conhecidos no início do Concurso. 

b) A ordem de apresentação das candidatas será efetuada por meio de sorteio. 
c) O resultado final do Concurso apontará 03 (três) Rainhas, e 01 (uma) Miss Simpatia 

(eleita pelas próprias candidatas). 
 d) Quesitos para julgamento:  
1ª FASE - pré-seleção classificatória  
a) BELEZA 
b) DESENVOLTURA  
2ª FASE – Final:  
a) ELEGÂNCIA E CONHECIMENTO 
e) os quesitos serão conceituados de 05 (cinco) a 10 (dez) pontos, sendo proibido o 

fracionamento; 
 f) a somatória de notas de todas as etapas será manualmente, acompanhada de um 

(a) auditor (a), definido (a) pela Comissão Organizadora da Festa, e de um (a) representante 



 
 

das candidatas pré-classificadas, que será definido (a) através de sorteio no Departamento 
da Pessoa com Deficiência. 

 g) em caso de empate na 1ª Fase, serão utilizados os seguintes critérios: BELEZA; 
persistindo o empate, prevalecerá a somatória do quesito DESENVOLTURA: - e por último, 
persistindo o empate será proclamada vencedora a candidata de MAIOR IDADE. 

 h) em caso de empate na Etapa final, serão utilizados os seguintes critérios: 
DESENVOLTURA - persistindo o empate, prevalecerá a somatória do quesito ELEGÂNCIA: - e 
por último, persistindo o empate será proclamada vencedora a candidata de MAIOR IDADE. 

 i) o resultado do Concurso será anunciado logo após o desfile das candidatas pré-
selecionadas para a etapa final. Cada candidata terá acesso a uma cópia do mapa de 
apuração eletrônica ao final do Concurso. 

j) É de responsabilidade das candidatas, em todos os momentos do concurso e pós 
concurso, a maquiagem e cabelo. 

k)  As duas fases do Concurso acontecerão no mesmo dia e no mesmo local, sendo 
ambas, no Pavilhão Interno do Centro de Eventos, e o resultado do Concurso será anunciado 
logo após o desfile das candidatas pré selecionadas para a etapa final, ou seja, no dia 29 de 
Novembro de 2016, ás 20 horas. 

l) cada candidata terá acesso a uma cópia do mapa de apuração do Concurso. 
 
 
5. DA PREMIAÇÃO  
a) Miss Simpatia – o valor de R$1.000,00 (hum mil reais) 
b) Rainhas A B e C: o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) para rainha de cada 

categoria. 
 
6. DOS COMPROMISSOS 
 a) A realização da pré-seleção classificatória das candidatas inscritas, atividades 

correlatas e ensaios para apresentações e desfile no Centro de Eventos serão formatados 
pela Comissão Organizadora do Concurso. 

b) As candidatas devem se identificar com o perfil proposto a Rainha e Miss, tendo 
comportamento exemplar, no que se refere a educação e respeito aos princípios éticos, com 
atitudes positivas de boa convivência. 

c) Os critérios adotados no presente regulamento não poderão ser impugnados pelas 
candidatas e ou representantes, sendo a Comissão Organizadora e o Corpo de Jurados 
soberanos em suas decisões, não cabendo recurso em hipótese alguma. 

d) A comissão organizadora e coordenação do concurso tem o direito de modificar, 
se necessário, o presente regulamento, comprometendo-se em notificar as candidatas de 
imediato. 

e) É de responsabilidade da candidata a locomoção para os compromissos assumidos 
com o concurso. 

f) As candidatas devem se apresentar em todos os compromissos após a festa, 
marcados pela comissão organizadora, em trajes típico alemão. 

g) A partir do ato da inscrição, as candidatas comprometer-se-ão a cumprir 
rigorosamente todos os compromissos oficiais estabelecidos, antes e durante o evento, 
aceitando plenamente o regulamento. O não cumprimentos dos compromissos oficiais 



 
 

implicará na perda de um ponto que será descontado na fase final do concurso. A perda de 
pontos será cumulativa. 

h) As despesas com transporte e alimentação serão de responsabilidade das 
candidatas. 

i) Cada candidata firmará compromisso formal no ato da inscrição comprometendo-
se, caso eleita Rainha, ou Miss Simpatia. A desempenhar efetiva representação nos eventos 
e atividades que for convidada, encerrando seu compromisso somente na eleição seguinte. 

j) Todas as candidatas, no ato da inscrição, firmarão compromisso formal com o 
Município, no qual cedem direitos de imagem relativos à divulgação e publicidade da festa, 
sem ônus. 

 
7- DA DESTITUIÇÃO DO TÍTULO 
a) Durante o ano de 2016, em caso de qualquer tipo de impedimento de participação 

em atividades de divulgação da próxima festa, as premiadas deverão fazer a comunicação 
por escrito, e com a devolução da faixa que simboliza o título que lhe foi conferido. 

b) O título da renunciante ou destituída, que não possui direito a qualquer 
indenização, passará a ser exercido pela próxima candidata mais pontuada. 

d) As Rainhas do concursos e a Princesa eleitas comprometem-se a estarem 
presentes no concurso que elegerá suas sucessoras, com a finalidade de se despedirem do 
reinado e passarem as respectivas faixas e coroas. 

e) Acordam as partes que, o não cumprimento de qualquer cláusula deste 
regulamento, implicará em pagamento de uma multa no valor integral do prêmio recebido à 
parte que descumprir o acordado.  

 Os casos omissos a este regulamento serão resolvidos pela Comissão Organizadora.  
8- DO REGULAMENTO 
 
O presente regulamento, se necessário, em benefício ao andamento do concurso, 

bem como em situações que gerem acrescimento em premiações e que não cause prejuízos 
aos participantes, poderá, a critério da coordenação, ser alterado por esta, desde que 
respeitadas às regras previstas neste instrumento. 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL PROAMOR 

e DEPARTAMENTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. 
 
 
                                                  Cassia Freire Sá 
                        Diretora do Departamento da Pessoa com Deficiência 

 
 

         Rodrigo Labiak da Silva 
                     Secretário Municipal de Assistência Social 

 
 


