
 

 
 

 

SELETIVA MISS ITAJUBA 2017 

 

REGULAMENTO 

A Prefeitura Municipal de Itajubá, por intermédio da Secretaria de Cultura e Turismo, em 
parceria com a Cia Models, fará no mês de agosto de 2017 uma seletiva para a escolha 
da Miss Itajubá que representará o município, por 12 (doze) meses consecutivos nas 
festividades locais e regionais no Sul de Minas. 
 
DO OBJETIVO 

 
A seletiva deste regulamento tem como objetivo a escolha de uma itajubense para 
representar o município oficialmente em eventos culturais e turísticos na cidade e na 
região até agosto de 2018.  

 

DAS COMISSÕES 

 
COMISSÃO ORGANIZADORA 
 
A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo será a responsável pela Comissão 
Organizadora da Seletiva. A comissão organizadora está composta por representantes 
dos parceiros e por colaboradores da Secretaria de Cultura e Turismo de Itajubá. Caberá 
à comissão organizadora zelar pelo cumprimento das normas aqui expostas, bem como 
resolver possíveis casos omissos a este regulamento.  
 
 
Comissão organizadora: 
 

 Renata Costa: Diretora de Cultura da SECUT 

 Kênia Valéria Podis: Agente Administrativo da SECUT 

 Luiz Fernandes Gonzaga: Assessor Especial da SECUT 

 Rita Miranda: Sócia-proprietária da Cia Models 

 Paulo Vinícius do Nascimento: Agenciador de Modelos e Manequins da Cia Models 

 Vinícius Guilherme Pereira Rodrigues: Scauter da Cia Models 
 

COMISSÃO JULGADORA 
 

O corpo de jurados será composto por 07 (sete) profissionais de reconhecida competência 
e imparcial, sem qualquer parentesco e ou vinculação com as candidatas. A comissão 
Julgadora será informada pela comissão Organizadora no dia 22 de agosto, as 19h, no 
Teatro Municipal Christiane Riera. 
 
 



 

 
 

DA SELETIVA 

 
Inscrição 
As inscrições serão nos dias 17, 18 e 21 de agosto, das 14h às 17h, e dia 22 de agosto, 
das 13h às 15h30min, no Teatro Municipal Christiane Riera e no escritório da Cia Models, 
na Avenida Caronel Carneiro Jr, nº 57, Edifício Dona Helena, sala 306, na Rua Nova.  
 
Efetivação da inscrição 
Para efetivar a inscrição, a candidata deverá ler este regulamento, preencher a ficha de 
inscrição, ter em mãos CPF e/ou RG, comprovante de residência e escolar - carteira de 
estudante ou declaração de matrícula ou boletim do ano de 2017.   
 
Com a entrega da Ficha de Inscrição, a candidata declara conhecer – e seu responsável 
caso seja menor de dezoitos anos - o Regulamento Oficial desta seletiva, 
comprometendo-se a cumpri-lo integralmente sob pena de cancelamento de sua inscrição 
e, se eleita, da perda da representatividade. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: A candidata deverá comparecer, pessoalmente, ao Teatro 
Municipal Christiane Riera ou no escritório da Cia Models para efetuar sua inscrição e 
caso seja menor de 18 (dezoito) anos deverá estar acompanhada por um de seus 
responsáveis. Não serão permitidas inscrições feitas por telefone, internet, e-mail ou por 
terceiros.  
 
Desfile e Julgamento 
Desfile e Julgamento serão no dia 22 de agosto, às 19h, no Teatro Municipal Christiane 
Riera. As inscritas deverão chegar ao local do desfile com 1 (uma) hora de antecedência, 
ou seja, as 18h para serem fotografadas e entrevistadas pelas mídias jornalísticas 
presentes. A inscrita que não chegar as 18h estará automaticamente 
desclassificada. 
 
DA INSCRITA 
A inscrita deverá: 

 ser nascida em Itajubá/MG; 

 ter moradia fixa em Itajubá/MG; 

 ter, no mínimo, 1.70 (um metro e setenta) de altura; 

 ser estudante, da rede pública ou privada, de uma das escolas e/ou faculdades e/ou 
universidades de Itajubá/MG; 

 ter idade entre 16 a 25 anos completos até a data da inscrição; 

 ser solteira e não viver em concubinato; 

 não ter filhos e não estar grávida; 

 ter disponibilidade para promover a cidade de  Itajubá/MG em eventos de miss da 
cidade e/ou de municípios da região; 

 não ter recebido o título de Miss Itajubá em edições anteriores; 

 não ter parentesco, natural ou civil, de primeiro e segundo graus, em linha reta ou 
colateral, consanguíneo ou afim, com qualquer membro do corpo de jurados e 
comissão organizadora; 



 

 
 

 
PARÁGRAFO ÚNICO: Em caso de não cumprimento dos requisitos e especificações 
aqui apresentados, a inscrita estará, automaticamente, desclassificada. 
 

DA PRODUÇÃO 
 
Cabelo e Maquiagem 
Fica sob os cuidados da inscrita a maquiagem e o cabelo de apresentação no desfile do 
dia 22 de agosto de 2017, não sendo de responsabilidade da Prefeitura Municipal de 
Itajubá ou de seus parceiros - neste evento e/ou em outros - o custeio de produção 
pessoal. 
 
Trajes para o desfile 
 
A inscrita deverá providencias os seguintes trajes para o desfile: 
 

 Básico Jeans: Calça jeans (clara ou escura) com camiseta branca básica por 
dentro da calça e salto alto preto ou branco (sem detalhes ou enfeites). 

 Traje de banho: biquíni branco ou preto - liso, sem detalhes ou enfeites. 

 Traje Social Completo: Vestido longo de festa, salto alto e acessórios.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Em caso de não cumprimento dos trajes e especificações aqui 
apresentadas, a inscrita estará, automaticamente, desclassificada. 
 
DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
A inscrita será julgada pela comissão de jurados com notas de 5 (cinco) a 10 (dez), sem 
frações, nos seguintes itens: 
 

 Cumprimento dos trajes estipulados neste regulamento; 

 Postura e Elegância; 

 Desenvoltura e capacidade de comunicação (fala e dicção); 

 Simpatia e beleza (sorriso e semblante);  
 
Quadro modelo de avaliação por jurado – Média Geral 

 
Quadro 1: Média Geral por Jurado 
 

 
 



 

 
 

Média Geral por jurado 
A média Geral será aritmética e o arredondamento seguirá a seguinte diretriz: 

 Casa decimal menor que 5 o valor será arredondado para baixo. Exemplo: 7,49 ou 
7,35 ou 7,48 ou 7,25 e outros abaixo, a média geral do jurado será 7 (sete)  

 Casa decimal igual o maior que 5 o valor será arredondado para cima. Exemplo: 
7,5 ou 7,55 ou 7,88 ou 7,75 e outros acima, a média geral do jurado será 8 (oito) 

 
Média Final da Inscrita 
Cada inscrita terá 7 (sete) médias gerais, pois a comissão julgadora será formada por 7 
(sete) integrantes. Assim, a média final da inscrita se dará pela média aritmética das 7 
(sete) médias gerais e o arredondamento seguirá a seguinte diretriz: 

 Casa decimal menor que 5 o valor será arredondado para baixo. Exemplo: 7,49 ou 
7,35 ou 7,48 ou 7,25 e outros abaixo, a média geral do jurado será 7 (sete)  

 Casa decimal igual o maior que 5 o valor será arredondado para cima..  
 

Quadro modelo de avaliação final - Média Final 

 
Quadro 2: Média Final dos Jurados 

 
Ao final do desfile a inscrita terá duas notas, uma média geral por jurado e uma média 
final dos jurados. A vencedora será a candidata com maior pontuação na média final 
(Quadro 2: Média Final dos Jurados).  
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Caso ocorra empate, entre duas candidatas, caberá ao 
presidente da mesa dar o voto de minerva. O presidente da mesa será apresentado pela 
Comissão Organizadora no dia 22 de agosto, às 19h, no Teatro Municipal Christiane 
Riera.  
 
DA PREMIAÇÃO 

 Título de Miss Itajubá 2017/2018 

 Dia da Beleza (Make and Hair) no Puro Charme Beauty Studio de Itajubá no dia 29 
de agosto de 2017 (horário a combinar) 

 
DO TÍTULO DE MISS ITAJUBÁ 2017/2018 
A partir da proclamação oficial do resultado da seletiva, a vencedora deverá comparecer a 
entrevistas, eventos, confraternizações e demais atividades culturais e turísticas que a 
representatividade necessita, portando-se, sempre, de maneira condizente com o título 
recebido na data do dia 22 de agosto de 2017.  
 
A Miss Itajubá deverá obedecer a todas as disposições deste regulamento e em outros 
eventos utilizar trajes, calçados e acessórios adequados ao ambiente em que estará 



 

 
 

representando a cidade de Itajubá e não poderá fazer uso público, durante todo o período 
de sua representatividade, de bebidas alcoólicas, cigarros e substâncias vedadas por lei.  
 
A Miss Itajubá não receberá remuneração, seja diária, mensal ou anual, da Prefeitura 
Municipal de Itajubá e nem dos parceiros aqui apresentados.  
 
 
Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos soberanamente pelo Corpo de 
Jurados. 
 
 
 
 
 
 
 

Itajubá 16 de agosto de 2017. 
 
 
 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ 
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo 

 


