
CONCURSO MISS BELEZA NEGRA 2017 DE TABOÃO DA SERRA – SÃO 

PAULO.  

REGULAMENTO 

Art. 1º - DO CONCURSO 

O Concurso Miss BELEZA NEGRA,  é promovido pela CEPIR – Coordenadoria Especial de 

Promoção da Igualdade Racial com o apoio da Prefeitura Municipal de Taboão da Serra. 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________. 

Tem como principais objetivos: 

- trabalhar a autoestima dos negros, não só destacando a beleza negra dos jovens, mas 

valorizando a diversidade étnica e sociocultural no município; 

- valorizar a cultura e estética afro-brasileira; 

- destacar a beleza negra, o orgulho e a valorização de ser negro; 

- criar oportunidades sociais; 

- valorizar a beleza e a desenvoltura das candidatas; 

- colaborar com o desenvolvimento social e cultural; 

- promover a interação com as comunidades de bairros, através das lideranças das associações 

e escolas; 

- divulgar eventos relacionados ao Concurso. 

 

Art. 2º - DA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO 

A organização do evento ficará a cargo da Comissão Organizadora do Concurso Beleza Negra 

de Taboão da Serra. 

 

Art. 3º - DA DATA DE REALIZAÇÃO DO EVENTO 

O evento de abrangência municipal, será realizado no dia __________________, no Teatro 

CEMUR  ______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________. 

 

Art. 4º - DAS PARTICIPANTES 



Poderão participar do concurso as jovens afrodescendentes ou negras. Pela designação 

federal, consideram-se negras: mulatas, pardas, mestiças, morenas claras ou escuras, que se 

autoconsiderem afrodescendentes com idade de _____________________________________ 

____________________________________________________________________________. 

Art. 5º - DAS INSCRIÇÕES 

As inscrições para o Concurso Miss Beleza Negra, deverão ser realizadas na sala CEPIR,  

localizada na ____________________________________________________, no horário das 

_____________, devendo a candidata preencher e assinar a respectiva ficha de inscrição 

(modelo anexo) e o Termo de Concordância, o qual estará ciente a participação do concurso, 

anexando cópias dos seguintes documentos: 

 

 ___________________________________________________; 

 ___________________________________________________; 

 ___________________________________________________. 

Art. 6º - DA SELEÇÃO 

Dependendo da quantidade de inscritos, haverá uma pré-seleção por uma Comissão Julgadora 

composta por profissionais da área da Beleza do Município, em local, data e o horário a ser 

informado aos inscritos, através do e-mail e do contato telefônico, sendo que o julgamento 

obedecerá aos seguintes critérios: 

 Beleza; 

 Simpatia; 

 Desenvoltura; 

§ 1º - O ensaio das candidatas selecionadas será avaliado pela Comissão Julgadora na data, 

horário e locais posteriormente informados para a apresentação de trajes ________________ 

____________________________________________________________________________. 

§ 2º - Caso necessário, poderão ocorrer mais de um dia de ensaios. A presença das candidatas 

selecionadas será obrigatória. A data, horário e o local poderão ser alterados de acordo com a 

Comissão Organizadora do Evento. No caso do não comparecimento da candidata, a mesma 

será substituída por outra selecionada pela “Comissão Julgadora do Concurso”.  

Art. 7º - COMISSÃO JULGADORA 

A Comissão Julgadora será composta por 5 (cinco) profissionais especializados na área da 

beleza, que conheçam os objetivos do concurso. 

§ 1º - A Comissão Julgadora será imparcial e soberana nas suas decisões, não tendo a 

Comissão Organizadora, qualquer responsabilidade quanto aos resultados. 



§ 2º - As notas serão dadas de 5 (cinco) a 10 (dez) por quesito, sendo que a soma das notas 

darão o resultado final, e a participante com a maior pontuação será declarada vencedora. 

Caso haja empate na somatória de notas das candidatas, ficará estabelecido que para o 

desempate será a maior nota no quesito beleza. 

Art. 8º - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

I – A CEPIR, providenciará lanches nos dias dos eventos para as candidatas participantes; 

II – As candidatas deverão respeitar os horários impostos pela Organização do Evento 

chegando sempre pontualmente nos ensaios. O não comparecimento da candidata no ensaio, 

sem a apresentação de justificativa documental, no prazo de até 02 (dois) dias úteis, implicará 

na desclassificação automática da candidata; 

III – Durante os ensaios e no dia do evento é terminantemente proibido fumar ou ingerir 

bebidas alcoólicas, sob pena de desclassificação; 

IV – No dia do evento não será permitida a entrada de pessoas não autorizadas no camarim, 

tais como pais, parentes, amigos, etc... Será permitido o acesso apenas aos organizadores, 

produtores, equipe de apoio, coordenação e candidatas. 

V - As candidatas vencedoras do concurso e seus respectivos responsáveis legais autorizam, 

desde já, a divulgação de imagens produzidas em razão do Concurso para a utilização pela 

Organização do evento em qualquer campanha, matéria ou publicação, desde que para fins 

lícitos e morais com o intuito de divulgação do Concurso e do evento; 

VI - As candidatas comprometem-se a participar de matérias, editoriais, sem nenhum custo 

adicional para a organização do evento, implicando a inscrição no concurso em autorização 

expressa para a publicação da sua imagem nos veículos de comunicação até a realização do 

próximo concurso, no ano de 2018; 

VII – A premiação será informada com antecedência de uma semana a todas as candidatas 

pela Comissão Organizadora, também haverá faixas representando a cidade, e buquê de flores 

à todas as finalistas; 

VIII -  A Comissão Organizadora do Concurso NÃO SE RESPONSABILIZA por pertences das 

candidatas deixados no camarim, devendo os mesmos ser utilizado somente para troca de 

roupas; 

IX – Qualquer comunicado da Comissão Organizadora do Evento será feito diretamente a 

candidata ou responsável legal, não sendo aceita a representação por terceiros; 

X – A Comissão Organizadora do Concurso poderá eliminar concorrente que, a seu critério, 

possa prejudicar a realização ou a imagem do evento; 

 

 



XI – Serão eleitas no concurso: 

 

 Rainha 

 Princesa 

 Miss Simpatia 

XII - A Princesa ganhará o direito de substituir a Rainha 2017 em casos de quebra de 

regulamento ou qualquer outro problema que a impossibilite de cumprir os compromissos; 

XIII – A Miss Simpatia será escolhida pelas próprias candidatas do concurso; 

XIX – A inscrição da candidata no Concurso implica na aceitação expressa e incondicional de 

todas as disposições contidas no presente Regulamento; 

XV – As dúvidas de interpretação e os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pela 

Comissão Organizadora do Concurso Miss Afro. 

 

Concurso Miss Beleza Negra de Taboão da Serra 2017. 

 

Secretaria Municipal de Cultura de Taboão da Serra – SP. 

Secretário de Cultura de Taboão da Serra ______________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Idealizador do Concurso da MISS BELEZA NEGRA de TABOÃO DA SERRA 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Taboão da Serra, _________________________________________________ de 2017. 

 

 

 



 

FICHA DE INSCRIÇÃO DA MISS AFRO DE TABOÃO DA SERRA 

 

 

Nome: ______________________________________________________. 

Data de Nascimento: ________/________/________________. 

RG: _________________________;  CPF:__________________________. 

Endereço: ___________________________________________________. 

___________________________________________________________. 

Bairro: ________________________; CEP: _________________________. 

Cidade: ___________________________; Estado: _________. 

E-mail (letra de forma): __________________________________________. 

Telefone: (   ) _________________;     Celular (   ) ____________________. 

Peso: ______________________ ;   Altura: _________________________. 

Local: _________________________________;  Data: _____/_____/2017. 

 

 

__________________________                     _________________________ 

Assinatura do Responsável                              Assinatura da Candidata 

 

 

 

 



 

TERMO DE CONCORDÂNCIA 

CONCURSOMISS BELEZA NEGRA 2017 DE TABOÃO DA SERRA 

SP. 

 

 

Eu, ___________________________, portadora da identidade 

nº._________________________, expedida por _________, em 

____/____/______, e, inscrito (a) no CPF sob o nº. ___________ 

___________________, DECLARO para os devidos fins de direito 

ter conhecimento do “Regulamento do Concurso Miss Beleza 

negra de Taboão da Serra 2017”, inclusive das disposições que se 

referem à cessão de direito de imagem, estando de acordo e 

nada tendo a opor. E por ser expressão da verdade, assino o 

presente Termo de Concordância em 02 (duas) vias de igual teor. 

***************************************************** 

 

 

Taboão da Serra, ______ de ______________________ de 2017. 

 

 

__________________________________________ 

 

ASSINATURA 
 


