
 
REGULAMENTO DO CONCURSO DE ESCOLHA DAS SOBERANAS DA XX FESTA DO VINHO DE URUSSANGA. 

1. OBJETIVO: O presente concurso visa à escolha das representantes oficiais da XX FESTA DO VINHO, que 

exercerão um mandato até que seja realizado o concurso subseqüente. Serão eleitas uma Rainha e duas 

Princesas, recebendo as demais candidatas o título de Embaixatrizes. 

A Rainha e as Princesas serão as representantes da Festa do Vinho XX Edição - em todos os eventos oficiais e em 

todas as promoções vinculadas à Festa, podendo ser substituídas pelas Embaixatrizes, que também serão as 

responsáveis pela divulgação do evento, desempenhando atividades determinadas pela Comissão Central 

Organizadora. 

À Rainha e às Princesas da Festa do Vinho, cabem as funções de promoção, relacionamento e representatividade. 

O primeiro refere-se à participação na difusão do evento; o segundo diz respeito ao trabalho em equipe 

executado e ao caráter comunitário da Festa; e o terceiro, à importância e ao significado do evento para 

Urussanga. 

2. DA COMISSÃO: O presente Regulamento para o concurso da Corte da Festa do Vinho XX edição, vai aprovado 

pela Comissão Central Organizadora da Festa Do Vinho. 

3. DA INSCRIÇÃO: 

3.1. As inscrições deverão ser realizadas pela candidata ao título de Rainha,  Princesas e Embaixatrizes da Festa do 

Vinho: de, 21/03/2022 à 15/04/2022, de segunda a sexta-feira, das 8:00h ás11h30 e das 13h30 ás 17h00, na CDL 

de Urussanga, sito a rua Pedro Damiani, 227, Edifício Edna Bez Fontana, sala 101 – Centro, Urussanga – SC, ou 

mediante agendamento prévio do dia e horário, através do telefone (48) 3465 1280. 

3.2. A candidata obrigatoriamente deverá ser apresentada por, no mínimo, uma e no máximo três entidades 

responsáveis e legalmente constituídas como: Clubes Sociais, Esportivos, Culturais, Recreativos e de Serviço, 

Centros Culturais e Acadêmicos, Entidades Representativas, Entidades de Classe, Empresas, etc...  

3.3. Para participar, a candidata deverá preencher os seguintes requisitos: 

a) ser brasileira, do sexo feminino; 



 
b) ter idade mínima de 18 anos (completos até 21/05/2022) e máxima de 25 anos; 

c) ser solteira, jamais ter sido casada ainda que um casamento anulado, separada, divorciada ou ter vivido em 

união estável; 

d) não ter filhos e não estar grávida; 

e) ter domicílio em Urussanga há pelo menos dois anos, podendo residir em outro local durante alguns dias em 

razão dos estudos, porém deverá estar participando ativamente na cidade de Urussanga; 

f) estar cursando, no mínimo, o Ensino Médio; 

g) não ter participado, em anos anteriores, do Concurso que pretende concorrer como candidata; 

h) não estar participando de outros concursos similares; 

i) ter disponibilidade de horários tanto para as atividades preparatórias do concurso, inclusive aos finais de 

semana, bem como disponibilidade de participar de toda a programação durante o período da Festa do Vinho XX 

edição; 

j) ter boa conduta, apresentar padrões de comportamento e relacionamento condizentes ao título almejado; 

k) não estar respondendo por nenhum processo de ordem cível e criminal; (certidão de boa conduta) 

l) gozar de boa saúde; 

m) não possuir 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 da vencedora. 

3.4. Da documentação necessária: 

a) ofício de apresentação da (s) entidade (s) que representará; 

b) uma (01) fotografias 3x4 coloridas; 



 
c) uma (01) fotografias 13x18 coloridas; 

d) cópia da certidão de nascimento atualizada; 

e) cópia da carteira de identidade; 

f) cópia do título de eleitor; 

g) comprovante de residência; 

h) comprovante da escolaridade em curso; 

i) entrega da ficha de inscrição preenchida; 

j) entrega do Termo de Compromisso, que consta na ficha de inscrição, 

Assinado. 

3.5. A validade da inscrição está condicionada ao efetivo preenchimento de todos os critérios exigidos pelo 

presente regulamento e o pagamento relativo ao traje, faixa e brincos conforme abaixo. 

4. DO CONCURSO: Homologadas as inscrições, as candidatas iniciarão um processo de avaliação, observando-se a 

ordem alfabética, composto por três (03) etapas, sendo: 

1ª Avaliação – peso de 30% (nota de 05 a 10) 

2ª Avaliação – peso de 30% (nota de 05 a 10) 

3ª Avaliação – peso de 40% (nota de 05 a 10) 

Da 1ª Avaliação – peso de 30% (nota de 05 a 10): Esta avaliação será realizada pela Subcomissão, durante todo o 

período preparatório, denominado de pré-concurso. As candidatas serão avaliadas pela assiduidade, 

pontualidade, comprometimento, participação, capacidade de relacionamento interpessoal e de trabalho em 

equipe, gentileza, educação, elegância, postura, apresentação pessoal, respeito às normas de etiqueta, 

simplicidade e controle emocional. 



 
Da 2ª Avaliação – peso de 30% (nota de 05 a 10): Consiste em almoço ou coquetel e numa entrevista individual 

com um Corpo de Jurados, no dia 30 de Abril de 2022, para análise e avaliação da cultura. A cultura compreende 

conhecimentos gerais e conhecimentos específicos. Conhecimentos gerais versarão sobre política, economia e 

atualidades. Conhecimentos específicos, sobre imigração italiana e demais etnias que influenciaram na 

colonização e desenvolvimento da cidade de Urussanga; história de Urussanga, história da Festa do Vinho, dados 

sócio econômicos atuais de Urussanga, aspectos do turismo local e regional, uvas e vinhos. Também serão 

analisados, na entrevista individual, os aspectos de desenvoltura, comunicação, capacidade de expressão, dicção 

e oratória da candidata. 

Da 3ª Avaliação – peso de 40% (nota de 05 a 10): Consiste em desfile, com um Corpo de Jurados. O desfile 

ocorrerá no Ginásio de Esportes Centenário, dia 21 de maio de 2022.  Nesta etapa serão avaliados os quesitos de 

beleza, simpatia, empatia com o público, postura, elegância, passarela e desenvoltura. 

5. DOS JURADOS E DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

5.1. O Corpo de Jurados do concurso será indicado pela Comissão Organizadora da Festa do Vinho e será 

composto de profissionais especializados e personalidades, que conheçam os objetivos do concurso e da Festa e 

dos aspectos que estão sendo analisados. 

5.2. A 1ª avaliação será realizada pela subcomissão; a 2ª e 3ª avaliações serão realizadas por um Corpo Único de 

Jurados definido pela Comissão da XX Festa do Vinho. 

5.3. Será eleita Rainha, a candidata que tiver obtido a maior média final decorrente das três avaliações. 

5.3.1. As Princesas eleitas serão as candidatas que obtiverem a segunda e terceira maiores médias finais, em 

seqüência. 

5.3.2. A média final (MF) será calculada pela ponderação resultante da soma simples das notas de cada avaliação 

(1ª, 2ª e 3ª) já multiplicadas pelo respectivo peso percentual, conforme a expressão: 

MF = nota 1ª avaliação x 0,30 + nota 2ª avaliação x 0,30 +nota 3ª avaliação x 0,40 



 
5.4. Ao final do Concurso, na noite de 21/05/2022, o resultado será entregue pelo Presidente do Corpo de 

Jurados, escolhido pelos seus integrantes, aos mestres de cerimônia do evento, os quais anunciarão ao público os 

nomes das escolhidas. 

5.5. Considerando que as escolhidas terão o encargo maior de divulgar a XX Festa do Vinho, em caso de empate, 

será considerado como critério de desempate a maior nota da avaliação 3ª, 2ª e 1ª, nessa ordem. 

5.6. A decisão do Corpo de Jurados não será passível de recurso. 

5.7. O resultado da apuração das avaliações será mantido pela Comissão da Festa, em seus arquivos, pelo período 

de 30 dias, contados da divulgação do resultado. Decorrido este período os mesmos serão incinerados. 

5.7.1. Nesse período, as candidatas ou a(s) entidade(s) que representam poderão, mediante requerimento 

protocolado junto ao mesmo local da inscrição, ter acesso somente ao resultado das suas avaliações, sem cópias 

ou informações na presença de acompanhantes. Será vedado tomar conhecimento das avaliações das demais 

candidatas. 

5.8. O Corpo de Jurados será composto por um número ímpar, nunca inferior a 05 pessoas, indicadas pela 

Comissão Organizadora da XX Festa Do Vinho. 

6. DA PREMIAÇÃO: A Rainha e as duas princesas receberão, além do título, uma premiação a ser oportunamente 

divulgada. 

7. DAS OBRIGAÇÕES DAS CANDIDATAS 

7.1. Participar de toda a programação oficial do Concurso estabelecida pela Comissão da Festa do Vinho. 

7.2. Cumprir as normas, orientações e solicitações estabelecidas pela Subcomissão da Festa do Vinho. 

7.3 Atuar em campanhas publicitárias de forma voluntária e gratuita, inclusive contratos de trabalho nas áreas 

artísticas, de moda e beleza, como modelo e manequim e de campanhas publicitárias turísticas ou beneficentes 

de interesse da Festa do Vinho, renunciando ao direito de imagem. 

7.4. Das candidatas eleitas (Rainha e Princesas): 



 
a) empenhar-se ao máximo na promoção e divulgação da Festa, durante o período que a antecede, atendendo 

todas as convocações da Comissão e Subcomissão da XX Festa do Vinho; 

b) cumprir este regulamento, sendo que durante o mandato não poderão participar de nenhum outro concurso, 

devendo permanecer após a Festa do Vinho à disposição das Festas do Município; 

c) ainda, durante todo o mandato, eventual participação em qualquer evento - campanhas publicitárias, trabalho 

nas áreas artísticas, de moda e beleza, como modelo e manequim, e de campanhas publicitárias turísticas ou 

beneficentes -, somente poderá ocorrer com a autorização dos seus Superiores; 

d) utilizar, durante todo o mandato, em todos os eventos oficiais, roupas, acessórios e adereços indicados pela 

Comissão; 

e) fazer desde maquilagem, penteado, etc. com os profissionais indicados pela Comissão, os quais terão a 

liberdade de escolherem as formas e cores conforme orientações determinadas pela Comissão. Caso optem por 

profissionais de sua escolha, os custos serão suportados por essa(s).  

7.5. Das Embaixatrizes: 

a) empenhar-se ao máximo na divulgação da Festa, em conjunto com a Comissão; 

b) cumprir este regulamento; 

c) utilizar, durante a festa, e em todos os eventos oficiais, as roupas indicadas pela Comissão. 

7.6. Eventos não oficiais e eventos realizados por qualquer das candidatas ou entidades deverão ser previamente 

agendados com a Comissão, informando o horário de início e fim, para que não coincidam as datas, bem como 

será facultativa a participação de todos os envolvidos (Candidatas e Comissão). 

8. DAS SANÇÕES:  

8.1. Será automaticamente excluído as candidatas que tentarem burlar e/ou fraudar as regras estabelecidas neste 

regulamento e/ou legislação, ou que, de qualquer forma, utilizarem de má-fé e/ou violarem os princípios da 



 
moral e dos bons costumes, conforme livre e exclusivo julgamento da Comissão Central Organizadora da XX festa 

do Vinho de Urussanga 2022, cujas decisões são soberanas e irrecorríveis. 

8.2. A candidata será excluída automaticamente em caso de fraude comprovada, podendo ainda responder por 

crime de falsidade ideológica ou documental. 

8.3. A eleita que não cumprir com o estabelecido poderá ser automaticamente destituída do título, assumindo a 

seguinte mais votada, sucessivamente. 

9. DAS DESPESAS DO EVENTO: 

9.1. A Comissão Central preparará todas as candidatas. Será oferecida gratuitamente a formação necessária à 

candidata como cursos, aulas e palestras, sobre os critérios que estarão sendo analisados, envolvendo 

maquiagem, passarela, fotografia, etiqueta, conhecimentos gerais e específicos, etc. 

9.2. As candidatas receberão orientações de roupas, adereços, maquilagem e penteado, a serem utilizados nos 

eventos preestabelecidos pela mesma Comissão. 

9.3. As despesas com vestimenta da noite do desfile serão suportadas pela candidata e respectiva(s) entidade(s), 

bem como as eventuais despesas com a torcida. 

9.4. Ficará sob encargo da direção da XX Festa do Vinho, despesas como transporte, alimentação, hospedagem e 

outras que se façam necessárias em deslocamentos no período preparatório do Concurso, conforme 

programação estabelecida pela CCO, e posteriormente, em atividades necessárias e pertinentes à divulgação da 

XX Festa do Vinho 2022. 

10. DO DIREITO AO USO DA IMAGEM 

10.1. As candidatas autorizam, desde já, a ampla divulgação de seus nomes e cedem, de forma gratuita, as 

imagens e som de voz captado durante todas as etapas realizadas do concurso, inclusive as de divulgação, em 

caráter definitivo, autorizando a sua reprodução e transmissão em número ilimitado de vezes e por tempo 

indeterminado, por todos os meios de divulgação. 



 
10.2. A autorização descrita acima não implica qualquer obrigação de divulgação ou de pagamento de qualquer 

quantia por parte da CCO da Festa do Vinho XX Edição. 

10.3. Pelo simples ato de inscrição neste concurso, a candidata ainda autoriza, reconhece e aceita que os dados 

pessoais e demais informações, inclusive os submetidos por meio do formulário de participação, passam a ser de 

propriedade da XX Festa do Vinho, que poderá utilizá-los para os fins necessários à adequada realização deste 

concurso, sem que qualquer valor seja devido à candidata, a qualquer tempo. 

10.4. A candidata, neste ato, assume plena e exclusiva responsabilidade pelas fotografias que enviar, por sua 

titularidade, originalidade das imagens, incluindo, sem limitação, responsabilidade por eventuais violações à 

intimidade, privacidade, honra e imagem de qualquer pessoa, a deveres de segredo, à propriedade industrial, 

direito autoral e/ou a quaisquer outros bens juridicamente protegidos, eximindo a XX Festa do Vinho, de qualquer 

responsabilidade relativamente a tais fatos, aspectos, direitos e/ou situações. 

11. DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1. A candidata reconhece e aceita expressamente que a Comissão Central Organizadora da XX Festa Do Vinho. 

Não poderá ser responsabilizada por qualquer dano ou prejuízo oriundo da participação neste Concurso. 

11.2. O presente regulamento poderá ser alterado e/ou o concurso suspenso ou cancelado, sem aviso prévio, por 

motivo de força maior ou por qualquer outro ou motivo que esteja fora do controle da realizadora e que 

comprometa a realização do concurso de forma a impedir ou modificar substancialmente a sua condução como 

originalmente planejado. 

11.3. Estão impedidos de participar do concurso os parentes até terceiro grau da Comissão ou da Subcomissão. 

11.4. A participação neste concurso implica a aceitação total e irrestrita de todos os itens deste regulamento. 

11.5. Eventuais dúvidas de interpretação ou omissões serão resolvidas pela Comissão Central Organizadora – CCO 

da XX Festa do Vinho. 

11.6. Informações adicionais deverão ser obtidas diretamente no escritório da Comissão Festa do Vinho, 

localizado no Parque de Eventos da Festa do Vinho, na Casa da Administração, ou pelo telefone (48) 3465- 1313. 



 
11.6. A cópia deste Regulamento poderá ser obtida no site www.festadovinhouru.com.br 

11.7. A Ficha de Inscrição com os dados da candidata e da(s) entidade(s) que representa(m), fazem parte 

integrante e inseparável deste Regulamento, em forma de Anexo. 

Assessoria da Comissão Organizadora da Festa do Vinho XX Edição 

 

 
Valor de Vestido, Faixa e Brincos: 

R$ 1.030,00 

 

 

 

 

 

 

 



 
AUTORIZAÇÃO PARA PARTICIPAR 

ESCOLHA DA RAINHA MIRIM DA XX Festa do Vinho 
 
 
 
Nós, Senhor ___________________________________________________________________, brasileiro, estado 
civil______________________ profissão portador do CPF nº __________________________________________ 
e RG nº_____________________________ e a Senhora _________________ , brasileira, estado 
civil___________________ profissão ________________ portadora do CPF nº _________ e RG 
nº_____________________________ residentes e domiciliados no Município de Urussanga/SC, AUTORIZAMOS 
nossa filha ___________________________________________ nascida aos ___________________________, a 
participar do Concurso da Escolha da ESCOLHA DA RAINHA MIRIN DA XX FESTA DO VINHO-SC promovido pela 
CCO e Administração Municipal de Urussanga, SC, que será no dia 21 de maio de 2022. DECLARAMOS ter 
conhecimento de na agenda de eventos estipulada pela CCO E Administração, antes e durante a realização do 
Concurso, bem como, em todo o regulamento do Concurso, aceitando todos os termos e em acompanhar nossa 
filha caso de ser eleita, acompanhar em participações em festas, promoções e demais eventos que o cargo 
impõe. AUTORIZAMOS, a título gratuito, o uso do nome, som, fotos e imagem de nossa filha em todos os tipos 
de mídia, a serem utilizado para divulgação de eventos.  
 
 
 
 
 
Urussanga - SC, ______ de _______________ de 2022.  
 
 
 
 
 
_____________________________________________  
Assinatura dos pais ou responsável legal  
(Reconhecer assinatura em Cartório) 

Ficha De Inscrição Para O Concurso 



 
INSCRIÇÃO SOBERANAS da  XX FESTA DO VINHO 

 
Nome:___________________________________________________________Idade: ____________ 
Data de Nascimento: _____/_____/_____Natural de: _______________________________________ 
RG: __________________________________CPF: _________________________________________ 
Mãe: ______________________________________________________________________________ 
Pai:________________________________________________________________________________ 
 
Endereço Residencial: ________________________________________________________________ 
Nº_____________ Bairro: _______________________________________________CEP: 88. 840- 000 
Telefones: Residencial: (48) _______________________ Celular: ______________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________ 
Facebook:__________________________________________________________________________ 
Instagram: _________________________________________________________________________ 
 
Profissão:___________________________________________________________________________ 
Empresa:___________________________________________________________________________ 
Telefone: ____________________________ Horário de trabalho: _____________________________ 
 
Grau de Instrução: (    ) Médio (    ) Superior (    ) Técnico - (    ) Completo (    ) Incompleto 
Estuda atualmente? (    ) Sim (    ) Não  
Curso:_____________________________________________________________________________ 
 
Estuda alguma língua estrangeira: _____Qual?_______________________ Nível:_________________ 
 
Fala algum idioma além do Português?_____________ Qual?_________________________________ 
 
Declaro ter pleno conhecimento do regulamento Oficial do Concurso Rainha da XX Festa do Vinho e 
manifesto minha concordância integral com os termos nele constantes, comprometendo-me a cumpri-
lo sob pena de cancelamento da inscrição. 



 
Autorizo, a título gratuito, o uso do meu nome, sons, fotos e minhas imagens, em todos os tipos de 
mídias, a serem utilizados pela CCO/ Diretoria de Cultura e Turismo e patrocinadores ou terceiro por ele 
expressamente autorizados, para divulgação do evento. 
 
 

Assinatura Candidatas: _______________________________________________________________  

Assinatura do Responsável: ____________________________________________________________ 

Urussanga, _____ de __________________de 2022. 

 


