
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DEPARTAMENTO DE CULTURA 

 

MISS PEIXOTO 2018 

REGULAMENTO 

 
A Comissão Organizadora do Evento Miss Peixoto 2018 através de seus representantes oficializa o Regulamento do Evento que será 
realizado no dia 12 de Maio de 2018 na Vila Olímpica. 
O presente regulamento visa selecionar candidatas ao titulo de Miss Peixoto de Azevedo 2018, que deverão observar atentamente 
aos critérios abaixo relacionados. Após selecionada pela Comissão Organizadora do Evento, a candidata ao concurso deverá 
obedecer aos pré-requisitos: 
1. Estado civil solteira; 
2. De Nacionalidade brasileira; 
3. Não estar gestante e não ter filhos; 
4. Possuir conduta ilibida; 
5. Ter idade compreendida entre 15 a 22 anos completos, comprovados através de copia de documentos no ato da inscrição, em 
caso de comprovada falsificação de documentos exigidos a candidata ou seus responsáveis responderão judicialmente por danos 
morais causados ao concurso; 
6. As candidatas com idade menor de 18 anos deverão apresentar-se com os pais ou responsável que deverão assinar o Termo de 
Responsabilidade pela participação da candidata; 
7. Após o término das inscrições as candidatas inscritas passarão por uma seletiva que definirá a participação no desfile. 
Observando que esta seleção é responsabilidade da Comissão Organizadora e que as decisões tomadas não caberão recursos; 
8. As candidatas selecionadas deverão obedecer rigorosamente às datas previstas para reuniões e ensaios programados pela 
coordenação do Concurso; 
9. Ficará a critério da Comissão Organizadora a elaboração das vestimentas e/ou assessórios das candidatas, sabendo que 
deverão ser acatadas sem qualquer restrição; 
10. O desfile contara com as seguintes apresentações: Banho, Temático (esporte) e Social (noite). Podendo haver mais alguma 
apresentação de traje que ficará a critério da Comissão Organizadora.. O traje social e banho de responsabilidade da Comissão 
Organizadora; 
11. A mesa de Júri (Comissão Julgadora) devera ser escolhida pela Coordenação e/ou Comissão Organizadora do Evento e suas 
decisões não caberão recursos; 
12. Os critérios de avaliação da Mesa Julgadora serão: Beleza Facial, Beleza Corporal, Simpatia, Elegância e Desenvoltura na 
Passarela; 
13. As notas atribuídas deverão ser escritas na Ficha de Nota modelo feito pela Comissão Organizadora onde devem constar nome 
completo do jurado, município e assinatura; 
14. As notas atribuídas a cada item serão: 5.0; 7.0 e 10.0, não tendo validade notas fracionadas ou não incluídas na ficha de notas; 
15. Toda a documentação referente as notas atribuídas as candidatas durante o Concurso ficara a disposição no Departamento 
municipal de cultura pelo período de 12  (doze) meses; 
16. A mesa julgadora deverá eleger entre si o Presidente do Júri; 
17. Havendo mais de uma marcação nas notas preestabelecidas prevalecerá a nota maior marcada; 
18. O comprometimento do Concurso Miss Peixoto 2018 será a premiação com as colocações de 1º (primeiro), 2º (segundo) e 3º 
(terceiro) lugar; 
19. A Comissão Organizadora poderá captar recursos financeiros junto ao comercio e empresários locais, assim como brindes e 
outros para as vencedoras; 
20. As candidatas eleitas em 1º (primeiro), 2º (segundo) e 3º (terceiro) lugar deverão cumprir compromisso de agenda de eventos 
municipais ou nível Estadual como representante por um período de 12 (doze) meses; 
21. As Misses vencedoras especificadas no item 22 não poderão ainda efetivar casamento, engravidar ou infringir qualquer normativa 
do regulamento em questão durante o período de 12 (doze) meses; 
22. Quaisquer das Misses que infringirem as normativas preestabelecidas por essa Comissão Organizadora serão 
substituídas pelas sucessoras, tendo ainda que repassar a premiação que ora recebeu durante o evento; 

23. Só poderão participar de Eventos Particulares, Filantrópicos, Comerciais, Desfile de Moda, Contratos com Agência de Modelos 
Nacional ou Internacional usando o título de MISS se estiver devidamente autorizados através de documentos assinados e 
reconhecidos em cartório elaborado pelo departamento municipal de cultura de Peixoto de Azevedo/MT; 
24. A Comissão Organizadora do Evento Miss Peixoto de Azevedo poderá elaborar uma agenda de eventos para a eleita Miss, 
conforme item 22, durante o período vigente do titulo, confirmando previamente com a Miss para depois com o solicitante; 
25. As Comissões sobre os trabalhos agendados serão equivalentes a 30% (trinta por cento) do valor liquido negociado que serão 
destinados ao Departamento Municipal de Cultura para fins de despesas com sua representante; 
26. A Comissão Organizadora nomeara acompanhante para a Miss Peixoto de Azevedo em eventos negociados caso haja 
necessidade; 
27. Fica o Fórum da Comarca de Peixoto de Azevedo – MT, para dirimir quaisquer duvidas decorrentes; 
28. Após a leitura deste REGULAMENTO e estando ciente das normativas, assino o presente que será anexado a Ficha de Inscrição 
e cópia de documentos pessoais; 
29. As inscrições poderão serem feitas através do Site da Prefeitura municipal de Peixoto de Azevedo 
http://www.peixotodeazevedo.mt.gov.br/ , onde estará disponível todos os anexos necessário para a efetivação da inscrição, com 
os documentos em mãos a candidata deverá comparecer no dia 14 de Abril de 2018 ás 14H:00m nas dependência do Comercial 

esporte clube Situado, Rua napoleão Bonaparte, 444 - Centro - Peixoto de Azevedo-MT, onde acontecerá a 

seletiva do evento. 
 

Peixoto de Azevedo, 02 de Abril de 2018. 

http://www.peixotodeazevedo.mt.gov.br/

