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REGULAMENTO 

 

A Organização do Concurso da Escolha da RAINHA EXPOATINS 2018– estabelece as 

normas e torna pública as inscrições para o CONCURSO RAINHA  EXPOATINS 2018. 

 

I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES DO CONCURSO RAINHA EXPOATINS 

2018. 

 

O CONCURSO RAINHA EXPOATINS 2018 será regido por este regulamento e 

seguirá as seguintes etapas: processo de inscrição on-line, reunião de confirmação de inscrição, 

ensaio fotográfico, reunião de orientação, carreata de apresentação e noite do desfile das 

candidatas. 

 

II – DOS OBJETIVOS 

 

O CONCURSO RAINHA EXPOATINS 2018 tem por objetivos fundamentais:  

a) Divulgar e promover a EXPOATINS 2018, que acontecerá no período de 8 a 15 

Setembro de 2018.  

b) Valorizar a beleza e desenvoltura da mulher Araguatinense, através de traje 

country. 

c) Incentivar o comércio local por meio da divulgação do concurso nas redes 

sociais. 

 

III – DAS INSCRIÇÕES 

 

Para participar do CONCURSO RAINHA DA EXPOATINS 2018 é necessário fazer a 

inscrição no período de 14  a 22 de Agosto de 2018, preenchendo a Ficha Oficial de Inscrição 

através do link: https://goo.gl/forms/cIQtRYtdBsrSGTKZ2 

 

 

https://goo.gl/forms/cIQtRYtdBsrSGTKZ2
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IV- DA CONFIRMAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 

 

A confirmação das inscrições será realizada através da Assinatura da via impressa da 

ficha oficial de inscrição do concurso, seguida da entrega da documentação necessária durante 

reunião com a organização do evento dia 23 de agosto de 2018, às 18:30 horas, no auditório do 

SEBRAE de Araguatins-TO. Documentação necessária: 

a) Ficha Oficial de Inscrição do Concurso (Será providenciada pela organização do 

Evento) assinada. No caso de menor de idade (18 anos), os pais ou responsável deverão assinar 

logo abaixo da assinatura da menor; 

b) Cópia do RG e CPF; 

c) Cópia do Comprovante de residência.  

 

V – DOS REQUISITOS 

 

Para participar do CONCURSO RAINHA EXPOATINS 2018, as candidatas devem 

preencher os seguintes requisitos e condições: 

a) residir no Município de Araguatins; 

b) ter no mínimo 14 anos completos. (até a data do concurso) 

c) Autorizar o uso de foto, imagem, som e nome para toda publicidade e 

quaisquer fins comerciais relacionados ao CONCURSO RAINHA  EXPOATINS 2018, sem 

cachê pelo uso dos mesmos; 

f) É imprescindível a presença dos pais/responsável, caso a candidata seja menor de idade, nas 

reuniões junto à organização do evento. 

 

VI – DO CONCURSO 

 

O Concurso para escolha da CONCURSO RAINHA EXPOATINS 2018, será realizado 

no dia 08 de Setembro de 2018, no Parque Municipal de  Exposição Joaquim Duarte, 

Araguatins-TO com as seguintes colocações: 

 

1º Lugar: RAINHA EXPOATINS 2018 

2º Lugar: PRIMEIRA PRINCESA EXPOATINS 2018 

3º Lugar: SEGUNDA PRINCESA EXPOATINS 2018 

 

  A escolha da RAINHA E PRINCESAS EXPOATINS 2018, tal como definida neste 

regulamento, será realizada por uma comissão de 5 (cinco) jurados previamente escolhidos pela 

Organização. 
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   As candidatas serão avaliadas pelos seguintes critérios técnicos: 

A. Beleza; 

B. Simpatia;  

C. Postura: 

D.  Traje; 

E.  Rede Social Oficial do Concurso da Rainha Expoatins 2018. 

 

I – Os jurados emitirão notas de 05 (cinco) a 10 (dez) pontos para cada item. 

II – Em caso de empate será considerada vencedora a candidata que obtiver a maior pontuação 

no critério técnico BELEZA. 

III – Não caberá qualquer espécie de recurso ou contestação quanto à decisão dos jurados. 

IV- No critério REDE SOCIAL será considerada a quantidade de curtidas na FOTO OFICIAL 

Publicada pela organização na página oficial do (INSTAGRAM ) até as 12 horas (Meio dia) do 

dia 07 de Setembro de 2018. 

A cada 100 curtidas será atribuído 1 (um) ponto sendo a pontuação máxima nesse 

critério 10 pontos,  o que corresponde a 1000 (Mil) curtidas. 

 

A soma das notas referidas no Item anterior será feita através de contagem dos pontos. 

 

VI – DA PRODUÇÃO DO DESFILE 

 

A produção de penteado e maquiagem do concurso (desfile) ficará a cargo de cada 

candidata. 

As candidatas se apresentarão em grupo e individualmente, sendo obrigatório o uso de dois 

trajes para o desfile: 

Look 1: calça/ short jeans, camisa, chapéu e bota cano longo/ médio 

Look 2: Figurino Padrão a ser apresentado pela organização do evento. 

 

VII – DA PREMIAÇÃO 

 

Serão ofertadas faixas alusivas aos títulos em disputas, premiação em dinheiro e 

prêmios extras, a serem definidos pela Comissão Organizadora. 

 

Premiação em dinheiro: 

1º Lugar: RAINHA EXPOATINS 2018 – R$ 1.000,00 

2º Lugar: PRIMEIRA PRINCESA EXPOATINS 2018 – R$ 500,00 

3º Lugar: SEGUNDA PRINCESA EXPOATINS 2018 – R$ 500,00 
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VIII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

A premiação referida no item anterior será entregue no ato do recebimento das faixas. 

As participantes inscritas sujeitam-se aos dispositivos contidos neste Regulamento e à 

Comissão Organizadora reserva-se no direito de excluir do Concurso a participante que, sob 

qualquer pretexto, perturbar a ordem ou descumprir as normas deste Regulamento, bem como 

deixar de comparecer em qualquer reunião. 

As candidatas eleitas Rainha e as Princesas deverão comparecer devidamente trajadas 

com traje “country”, usando as respectivas faixas de premiação, na abertura da XIX 

EXPOATINS 2018 e demais momentos em que forem solicitadas suas presenças. 

Eventuais alterações neste Regulamento serão levadas ao conhecimento das candidatas 

participantes, dando-se ciência às mesmas. Os casos omissos neste Regulamento serão 

resolvidos pela Organização. 

 

 

 

Araguatins-TO, 14 de Agosto de 2018. 

Organização do Concurso RAINHA EXPOATINS 2018 


