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ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE FRAIBURGO

REGULAMENTO CONCURSO DA ESCOLHA DA
RAINHA DA MAÇÃ 2018 – FRAIBURGO/SC

O  Concurso Rainha da Maçã 2018 será realizado no dia 17 de março de
2018,  no  Clube  Flor  de  Maçã,  e  promovido  pelo  Município  de  Fraiburgo,
através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo.

O Concurso acontecerá durante  o evento “Baile  da Rainha da Maçã 2018”
promovido pelo Lions Club Fraiburgo e Rotary Club Fraiburgo. 

O Concurso tem por objetivo escolher a RAINHA e as duas PRINCESAS, para
representarem o município em eventos oficiais. 

As  regras  deverão  ser  lidas  e  aceitas  pelas  candidatas  antes  do  ato  da
inscrição para participação do concurso.

O Concurso tem caráter exclusivamente cultural e turístico.

As candidatas  interessadas em participar  do Concurso da Rainha da Maçã
2018,  tem  como  pré-requisito  a  obediência  aos  termos  expostos  neste
regulamento.

CAPÍTULO I - DAS INSCRIÇÕES

a) as inscrições são gratuitas e estarão abertas de 20 de fevereiro de 2018
a 09 de março de 2018. As inscrições serão feitas exclusivamente por e-mail.
Para sua efetivação, devem ser seguidos os seguintes passos:

1. Fazer  o  download  junto  ao  endereço  www.fraiburgo.sc.gov.br do
Regulamento,  da  Ficha  de  Inscrição  do  Concurso  e  demais
Declarações (Anexos I, II, III e IV); 

2. Entregar digitalizados, preenchidos e assinados a Ficha de inscrição,
Declarações  e  demais  documentos  solicitados  neste  Regulamento
encaminhando para o e-mail turismo@fraiburgo.sc.gov.br.

b) ao  entregar  a  Ficha  de  Inscrição,  a  candidata  aceitará  participar  do
Concurso da Rainha da Maçã 2018 se comprometendo a:

mailto:turismo@fraiburgo.sc.gov.br
http://www.fraiburgo.sc.gov.br/
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1. Cumprir  rigorosamente os horários do ensaios,  reuniões,  cursos e
palestras preparatórias para o concurso;
2. Respeitar as orientações e decisões da Comissão Organizadora;
3. Comparecer a todos os compromissos que exijam sua presença;
4. Comparecer desacompanhada de outras pessoas durante os ensaios

que serão orientados por integrantes da Comissão Organizadora;
5. No  caso  do  não  cumprimento  de  qualquer  dos  itens  deste

regulamento,  a  candidata  poderá  ser  automaticamente
desclassificada.

CAPÍTULO II - DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA INSCRIÇÃO

a) Carteira de Identidade (RG);
b) CPF;
c) Comprovante de Residência;
d) Comprovante de escolaridade;
e) Ficha de inscrição (Anexo I);
f) Declaração de Direito de uso de Imagem (Anexo II);
g) Termo de Concordância e Responsabilidade (Anexo III);
h) Declaração  de  Ciência  e  de  Acordo  do  Empregador  caso  a  candidata

esteja trabalhando (Anexo IV).
i) 1 (uma) foto no tamanho de 10x15, colorida,  atual,  de meio corpo que

identifique a candidata. 

CAPÍTULO III - DOS PRÉ-REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO

a) As candidatas deverão preencher os seguintes requisitos:

1. Ser do sexo feminino;
2. Ter idade mínima de 18 e no máximo de 25 anos completos até o
último dia de inscrição;
3. Ser brasileira ou naturalizada;
4. Estado civil solteira (jamais ter sido casada);
5. Residir em Fraiburgo;
6. Não estar grávida;
7. Não ter filhos;
8. Nunca ter sido fotografada ou filmada nua, bem como em cenas de

sexo explícito;
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7. Não ter sido premiada com títulos de Rainha e ou Princesa nas
edições anteriores do Concurso da Rainha da Maçã no Município de
Fraiburgo;
9. Não estar exercendo representatividade em nenhum outro município;
10. Ter no mínimo o Ensino Fundamental completo e estar cursando
regularmente o Ensino Médio ou Superior;
11. Ter disponibilidade para representar o Município de Fraiburgo pelo
período de 2 anos ou conforme estabelecido pelo Município.

CAPÍTULO IV - DA COMISSÃO ORGANIZADORA

a)  A  Comissão  Organizadora  será  formada  por  representantes  da
sociedade civil organizada e do Município de Fraiburgo.

b) A presidência da comissão será escolhida pelos próprios membros da
Comissão Organizadora.

c) Caberá à Comissão Organizadora a pré-seleção das candidatas para o
Concurso da Rainha da Maçã 2018.

d)  A  Comissão  Organizadora  será  constituída  pelos  seguintes
profissionais: 

  1  (um)  representante  do  Departamento  de  Cultura  do  Município  de
Fraiburgo;

  1 (um) representante da Assessoria de Comunicação do Município de
Fraiburgo;

  1 (um) representante do Conselho de Turismo; 
  1 (um) representante do Lions Clube Fraiburgo - Terra da Maçã;
  1 (um) representante do Rotary Club de Fraiburgo.

CAPÍTULO V – DAS ETAPAS DO CONCURSO

a) Será  feita  análise,  pela  Comissão  Organizadora,  das  fichas  de
inscrição  e  dos  pré-requisitos  deste  Regulamento,  onde  após  serão
convocadas as candidatas habilitadas para etapa de pré-seleção.

b) Será realizada pré-seleção durante os ensaios com avaliação técnica
da Comissão Organizadora,  para a escolha de 6 (seis)  candidatas que irão
participar do concurso.

c) A pré-seleção  será  realizada  em  data  e  horário  a  ser  definido  e
amplamente comunicado pela comissão organizadora. 
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d) Durante  a  pré-seleção,  serão  feitos  testes  de  postura,  desfile,
comunicação e outros pertinentes a critério da Comissão Organizadora. Após
esta, serão escolhidas as candidatas para a etapa final no dia 17/03/2018.

e) A produção de cabelo e maquiagem, para o desfile do dia do Concurso
da Rainha da Maçã, será oferecida por salões de beleza parceiros do evento
para todas as candidatas. Ao abrir mão da sua produção nos salões de beleza
parceiros a candidata se responsabilizará pelos custos referidos da mesma.

f) Os vestidos para o desfile final serão fornecidos por uma loja parceira do
evento, a critério da Comissão Organizadora, não cabendo escolha da loja por
parte da candidata. A candidata deve se responsabilizar apenas pelos sapatos,
sendo  compatível  com  o  traje  e  mediante  orientação  da  Comissão
Organizadora.

g) Os sapatos deverão ser compatíveis com o traje e de responsabilidade da
candidata, mediante orientação da Comissão Organizadora.

CAPÍTULO VI – DA COMISSÃO JULGADORA

h) A escolha  da  Comissão  Julgadora  é  de  inteira  responsabilidade  da
Comissão Organizadora e será composta por 5 pessoas.

i) A Comissão Julgadora será escolhida de forma imparcial, não podendo
fazer  parte,  parentes  das candidatas  até  o  2º  grau,  ou  profissionais
envolvidos com a organização do Concurso da Rainha da Maçã.

j) A Comissão Julgadora, na noite do desfile, elegerá a Rainha da Maçã
2018 e duas Princesas.

k) A Comissão Julgadora levará em conta os seguintes critérios:
1. Harmonia física e beleza;
2. Elegância  e  desembaraço:  postura,  charme,  graça,  encanto,
delicadeza e desenvoltura;
3. Simpatia e comunicação;
4. Conhecimento  sobre  a  História,  a  Cultura,  o  Turismo  e  a
Economia de Fraiburgo e História do Contestado.

l) As notas serão de 05 (cinco) a 10 (dez) e a candidata que obtiver a maior
pontuação na soma total das notas será eleita “Rainha da Maçã”. A segunda e
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a  terceira  candidatas  com maiores  notas  receberão  os  títulos  de  “Primeira
Princesa e Segunda Princesa”.

m) Em  caso  de  empate  o  presidente  da  Comissão  Julgadora  será
responsável pelo desempate.

n) A Comissão Julgadora será soberana, não cabendo recursos à decisão
final.

CAPÍTULO VII - DAS RESPONSABILIDADES

1. É responsabilidade do Município de Fraiburgo:

a) As eleitas (Rainha e Princesas) receberão 01 vestido típico, coroa e
faixa, fornecidos pela Comissão Organizadora do Concurso, as quais
utilizarão em todas as suas apresentações, devendo zelar pela guarda
e conservação,  responsabilizando-se por  sua imediata reposição em
caso de extravio ou reparação em caso de dano.

b) Acompanhar e capacitar as eleitas após o concurso sobre história do
Município, comunicação e outros temas pertinentes.

2. São responsabilidades das eleitas:

a) As vencedoras do Concurso da Rainha da Maçã ficam cientes de que
deverão participar de todos os eventos nos quais forem convocadas até a
próxima  edição  do  concurso,  sejam  os  locais  ou  outros  que  demandem
viagens e deslocamento em finais de semana;

b) Devem  respeitar  os  seguintes  itens  a  serem  obedecidos  durante  o
reinado:  identificação  como  rainha/princesas,  postura,  pontualidade,
disponibilidade,  respeito,  comprometimento,  elegância,  conhecimentos
gerais  da cidade de Fraiburgo e apresentação com cabelo e maquiagem
feitos por sua própria conta;

c) Manter conduta social adequada, quando do exercício de suas funções
ou fora delas;

d) A renúncia ou descumprimento, por parte das eleitas, de quaisquer dos
deveres  a  elas  atribuídos,  bem  como  o  não  atendimento  às  normas
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estabelecidas neste regulamento,  poderá implicar  na  perda do respectivo
título com a consequente devolução da coroa, faixe e traje.

e) Transmitir  quando  do  término  de  seu  mandato,  a  representatividade
oficial do cargo às suas sucessoras.

CAPÍTULO VIII - DISPOSIÇÕES GERAIS

b) Os  casos  omissos  no  presente  regulamento  serão  resolvidos  em
comum acordo pela Comissão Organizadora do Concurso;

c) Para mais informações ou dúvidas, contatar a Comissão Organizadora
do Concurso da Rainha da Maçã de Fraiburgo através do telefone (49)
3256-3044, no e-mail turismo@fraiburgo.sc.gov.br ou pessoalmente na
secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, na Av. Rio das
Antas, 185, Bairro Centro, em Fraiburgo –SC.

Fraiburgo (SC), 16 de fevereiro 2018.

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
Município de Fraiburgo
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ANEXO I

FICHA DE INSCRIÇÃO
CONCURSO DA RAINHA DA MAÇÃ 2018

Nome:______________________________________________________________

Data de Nascimento: _____/_____/_______ Naturalidade: ____________________

Nome do Pai ________________________________________________________

Nome da Mãe _______________________________________________________

RG: _______________________ CPF:____________________________________

Endereço:___________________________________________________________

Bairro: _________________________ Cidade:______________________________

Telefones para contato:______________________________________ 

E-mail:_______________________________

Altura _________________________ Peso ________________________________

Reside há quanto tempo no município: ____________________________________

Grau de escolaridade: 
 Analfabeto (   )
 Ensino Fundamental incompleto (   )
 Ensino Fundamental completo (   )
 Ensino Médio incompleto (   )
 Ensino Médio completo (   )
 Ensino Superior incompleto (   )
 Ensino Superior completo (   )

Trabalha: (  ) Sim (  ) Não

Nome da Empresa em que trabalha: ______________________________________

Qual função desempenha na empresa: ____________________________________

Fraiburgo/SC, ______ de __________________ de 2018.

_______________________________
Assinatura da Candidata
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ANEXO II

DECLARAÇÃO DE DIREITO DE USO DE IMAGEM
CONCURSO DA RAINHA DA MAÇÃ 2018

Eu,  __________________________________________________,  brasileira,
solteira,  portadora  do CPF nº  __________________________,  RG nº,  natural  de
_________________________,  residente  e  domiciliada  a  rua
_________________________________________,  nº  ______,  no  bairro
____________________, em Fraiburgo-SC, declaro para os devidos fins de fato e de
direito, que autorizo o uso de minha imagem, sem qualquer ônus e restrições, por
tempo indeterminado, cedendo os direitos autorais dela decorrentes, para uso em
divulgação  e  promoção  do  Município  de  Fraiburgo  e  demais  ações  que  venham
surgir, em especial as atividades e eventos alusivos ao Turismo e a Cultura.

Fraiburgo/SC, ______ de __________________ de 2018.

_______________________________
Assinatura da Candidata
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ANEXO III

TERMO DE CONCORDÂNCIA E RESPONSABILIDADE
CONCURSO DA RAINHA DA MAÇÃ 2018

Eu,________________________________________, portadora do
R.G.

_____________________ e CPF ___________________________ com idade de
________anos,  após  ler  e  analisar  o  presente  regulamento  do  Concurso  da
Rainha da Maçã 2018 de Fraiburgo-SC, declaro estar ciente do seu conteúdo,
preenchendo  todos  os  requisitos.  Declaro  responsabilidade  pelas  informações
declaradas às finalidades deste concurso, em especial as constantes na Ficha de
Inscrição. Caso seja eleita, comprometo-me ainda a cumprir o regulamento por
mim recebido e lido, durante todo meu mandato.

Fraiburgo, ______ de __________________ de 2018.

_____________________________
Assinatura da Candidata
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ANEXO IV

DECLARAÇÃO CIÊNCIA DO EMPREGADOR
CONCURSO DA RAINHA DA MAÇÃ 2018

Eu (nome do empregador) ________________________________________, portador
do  R.G.  _____________________  e  CPF  ___________________________,
responsável pela empresa____________________________, declaro que estou ciente
da  participação  da  funcionária_________________________,  cargo
_____________________ no Concurso da Rainha da Maçã 2018 de Fraiburgo –SC,
estando  de  acordo  em  dispensá-la,  se  e  quando  necessário  para  representar  o
município em eventos e ações que demandem sua presença.

Fraiburgo, ______ de __________________ de 2018.

_____________________________
Assinatura do Empregador


