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REGULAMENTO DO CONCURSO RAINHA SEVERIANENSE 2017 

 
Entre versos e prosas a beleza feminina está na essência de cada mulher, no  caráter, 
nos sonhos. A beleza está naquela que vive, se reinventa, aprende, cai, se levanta e 
segue em frente. Não existe um padrão ideal de beleza feminina, porque, 
historicamente os padrões estéticos vão mudando ao longo do tempo, e as mulheres 
vão encarnando, cada uma, na sua época, formas, volumes e curvas. Atualmente, a 
beleza ideal, digna de perfeição, é a de estilo elegante, firme, corajosa que se 
contrapõem a estética feminina com naturalidade, espontaneidade, sem importar-se 
apenas com a parte exterior e que tem orgulho de ser quem é. 
 

“A garota mais bonita que eu conheço 
não é nenhuma miss, nem engata tantos olhares quando passa por aí 

A garota mais bonita que eu conheço 
nem acha que é bonita.  

Acha graça e não acredita  
quando eu a digo assim 

A garota mais bonita que eu conheço 
não faz nada para parecer bonita 

Não faz boa maquiagem,  
não usa jóias ou roupas da moda, 

não vai pra academia nem tem belo manequim 
A garota mais bonita que eu conheço simplesmente sorri,  

e, quando sorri,  
ela é a garota mais linda do mundo!” 

Augusto Branco 

 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETIVO 
1.1. O concurso Rainha Severianense tem como objetivo principal a seleção da 
Rainha do município de Doutor Severiano/RN. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO CONCURSO 
2.1. O concurso realizar-se-á em data e local a ser divulgada posteriormente. 
2.2. No concurso será outorgado o título de: Rainha Severianense 2017 
fazendo jus ao prêmio oferecido pela prefeitura Municipal de Doutor Severiano. 
2.3. O mandato da eleita inicia no primeiro dia útil do mês seguinte a sua 
eleição estendendo-se até o dia 31 de maio de 2018. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Não serão aceitas inscrições por telefone, internet, e-
mail e nem fotografias que não sejam acolhidas no ato da inscrição; (Salvo 
quando for informado) 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - DOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDADE 
3.1. Ser cidadã Severianense e residir no Município; 
3.2. Ter entre 15 e 21 anos no ato da inscrição, não sendo aceito candidatas 
emancipadas; 
3.3. Ser estudante; 
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3.4. Estado civil: Ser solteira; não apresentar histórico de união estável ou 
concubinato 
3.5. Não ser mãe e não estar grávida; 
3.6. Dispor-se, por escrito (Anexo I), a cumprir as obrigações constantes do 
Concurso Rainha Severianense, estando presente em eventos quando 
solicitada pela Prefeitura Municipal de Doutor Severiano/RN, assim como no 
concurso que elegerá a sua sucessora, deixando o título e reinado passando a 
faixa à respectiva eleita; 
3.7. Autorizar o uso de fotos, imagens, som e nome para toda publicidade e 
quaisquer fins comerciais relacionados à prefeitura Municipal de Doutor 
Severiano, sem cobrança de cachê. 
3.8.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 
3.9. Não poderá concorrer no referido concurso quem já foi Rainha 
Severianense em edições anteriores. 

 
CLÁUSULA QUARTA - DAS INSCRIÇÕES 
4.1.O período de inscrição acontece de 17 de maio a 02 de junho de 2017, das 
8h às 12h. 
4.2. As inscrições serão realizadas na Sede da Secretaria Municipal de 
Educação, na rua Padre Tertuliano Fernandes – Centro de Doutor 
Severiano/RN 
4.3. Anexos a ficha de inscrição deverão estar, obrigatoriamente, os seguintes 
documentos: 
a) fotocópia do RG; CPF; comprovante de residência 
b) fotografia atualizada de corpo inteiro, no tamanho 15x21; 
c) Histórico escolar (cópia) 
c) Termo de Responsabilidade anexo I, deste regulamento, assinado. 
d) Autorização dos pais/responsáveis devidamente assinado, em caso de 
menor de idade.( anexo II) 
e) Apresentar biografia resumida, no mínimo 1.000 caracteres ( anexo III) 
4.5. Produzir um vídeo de apresentação, de no máximo 05(cinco) minutos no 
formato MPEG, MP4 OU AVI. 
4.5. A entrega da ficha de inscrição e seus anexos deverão ser feitos 
pessoalmente, no endereço constante no item 4.2 deste regulamento. 
4.6. Caso a inscrição da candidata não apresente todos os documentos 
relacionados nos itens 4.2 e 4.3.deste regulamento ou não sejam recebidos até 
a data e horário estipulados, a candidata estará automaticamente 
desclassificada da participação no concurso. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DA PRÉ-SELEÇÃO 
5.1. Em caso de número excessivo de candidatas inscritas (acima de 10), será 
realizada uma pré-seleção com avaliação técnica de uma comissão, de livre 
indicação da Prefeitura Municipal, para definir até 10 (dez) candidatas que irão 
participar da final do concurso. 
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5.2. A seletiva acontece em local, data e horário a serem definidos pela 
comissão organizadora. 
5.3. Os quesitos de avaliação da comissão serão: 
a) postura; 
b) desenvoltura na passarela; 
c) beleza e simpatia. 
5.3.1. A nota para cada item será de 05 (cinco) a 10 (dez) pontos, sendo 
classificadas as candidatas com maior pontuação em ordem decrescente. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DOS TRAJES E ACESSÓRIOS 
6.1. A candidata, caso haja necessidade, deverá providenciar junto ao seu 
patrocinador o traje para a seletiva e a final 
6.2. Cabelo e maquiagem para a seletiva serão de responsabilidade de cada 
candidata. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DO JULGAMENTO: 
7.1. O corpo de jurados no dia do concurso será composto por pessoas 
gabaritadas e imparciais, indicadas pela Prefeitura Municipal de Doutor 
Severiano/RN e será de, no mínimo, 03 (três) participantes. 
7.2. Serão utilizados os seguintes quesitos de avaliação: 
a) Beleza; 
b) Elegância; 
c) Desenvoltura; 
d).Simpatia 
e) Desempenho escolar 
7.2.1. A nota para cada item será de 05 (cinco) a 10 (dez) pontos. 
7.2.2. A nota de desempenho escolar será obtida através da média aritmética 
das notas apresentadas no histórico escolar 
7.3. Para o julgamento as candidatas desfilarão em passarela para a avaliação 
do corpo de jurados. 
7.4. Será classificada a candidata que obtiver maior número de pontos da soma 
das notas por jurado, mais a média de desempenho escolar. 
7.5. Em caso de empate entre candidatas, será considerada a maior pontuação 
obtida no quesito Beleza. 
§Caso persista o empate será considerada maior pontuação obtida seguindo a 
sequência dos quesitos listados no item 7.2. (Elegância, Desenvoltura, 
Simpatia). 
7.6. A decisão do corpo de jurados não será passível de recurso. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA PREMIAÇÃO 
1ª Colocada - Rainha: 
· Faixa e coroa; 
· Outros prêmios e brindes a serem definidos pelos apoiadores e/ou 
patrocinadores do evento; 
· Valor de 01 salário mínimo mensal durante o período do mandato de rainha. 
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 CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
9.1. A eleita deverá estar, sempre que for requerida, à disposição da Prefeitura 
Municipal de Doutor Severiano/RN para viagens e participações em festas, 
feiras, eventos, confraternizações e demais trabalhos que o cargo impõe.  
9.2. Havendo alterações nas condições citadas neste regulamento, antes, 
durante ou após a realização do concurso, deverá a candidata notificar 
imediatamente à comissão organizadora do evento, e tais infringências 
poderão resultar na sua desclassificação, inclusive com a devolução dos 
prêmios recebidos. 
9.3. A candidata, ao preencher e assinar a Ficha de Inscrição declara conhecer 
e concordar com o Regulamento Oficial do Concurso. 
9.4. Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Comissão 
Organizadora do evento. 
OBS.: As informações do concurso Rainha Severianense 2017 poderão ser 
colhidas através na Secretaria Municipal de Educação ou pelo fone: (84) 3356 
0002 ramal 29. 
 
 
Doutor Severiano/RN, 16 de maio de 2017 
 
 
 
Francisco Neri de Oliveira 
Prefeito 
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TERMO DE RESPONSABILIDADE 
 

Eu, __________________________________________________________, 

brasileira, solteira,residente e domiciliada na rua _______________________, 

_______________________________n º _______,CEP: 59910 000, bairro 

_______________________, na cidade de Doutor Severiano, no concurso 

Rainha Severianense, declaro ter pleno conhecimento do regulamento Oficial 

do Concurso, sendo verdadeiras as informações prestadas e documentos 

anexos, manifestando minha concordância integral com os termos nele 

constantes, comprometendo-me a cumpri-lo.Declaro que cumprirei 

integralmente a agenda de atividades estipulada pela Prefeitura Municipal de 

Doutor Severiano antes e durante a realização do concurso, sob pena de 

cancelamento da inscrição. 

Em caso de gravidez, casamento, problemas de saúde graves, ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência entre outros que prejudiquem a 

participação e/ou realização do concurso ou na participação de eventos para 

divulgação do mesmo, notificarei imediatamente a Secretaria de Educação 

podendo resultar na desclassificação, incluindo a perda do título e da 

premiação prevista na cláusula 9ª do presente regulamento. 

Responsabilizo-me em participar da passagem de título da Rainha 

Severianense. 

Doutor Severiano/RN, _____ de ____________ de 2017. 
 
 
 

________________________________________ 
Assinatura da candidata 
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AUTORIZAÇÃO 
 
 
 
 
 
 

         Autorizo a menor ___________________________________________,cuja 
cópia de RG e CPF, encontra-se em anexo, a participar do Concurso “Rainha 
Severianense . Fazendo-se ciente de que a inscrevendo no referido concurso à 
imagem da menor poderá ser divulgada em quaisquer meios de comunicação. 
 
 
 

Doutor Severiano/RN_____ de ___________ de  2017 
 
 
 
 

 
______________________________________ 

_________________ 
Assinatura do Pai/Responsável Legal 

RG Nº ________________ CPF Nº ________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Estado do Rio Grande do Norte 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO 
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto 

Rua Padre Tertuliano Fernandes, 21, Centro CEP: 59910 000 – Doutor Severiano - RN 
TELEFONE: (84) 3356 0004  E-MAIL: educacaodrs@hotmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
BIOGRAFIA RESUMIDA 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________________ ____  
ANEXOS ANEXAR AUTORIZAÇÃO DOS PAIS; CÓPIA DE DOCUMENTOS 
PESSOAIS DOS PAIS (RG, CPF E COMPROVANTE DE ENDEREÇO) SE MENOR 
DE IDADE; CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS DA CANDIDATA; 
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           Compreendendo que tradicionalmente a seleção da Rainha 
Severianense mobiliza a comunidade em prol de um evento social que elege a 
beleza feminina representante da nossa cidade; comunicamos a todos as 
meninas entre 15 e 21 anos interessadas em participar do concurso da Rainha 
Severianense a comparecerem na Secretaria Municipal de Educação para 
realizarem a inscrição no prazo do dia 17 a 26 de maio de 8h ás 12h. 
 
         Para maiores informações, procurem o regulamento na referida 
Secretaria ou nas instituições públicas onde estão afixadas em murais 
 
 
Atenciosamente, 
 

 
 
 

José Nilton de Souza 
Secretário Municipal de Educação 


