
 

 

 

EDITAL 0001/2022 

CONCURSO RAINHA DO MILHO 2022 

 

I – OBJETIVO 

 

 
O presente Edital tem como objetivo apresentar as regras que deverão ser observadas 

pelas candidatas interessadas em participar do CONCURSO RAINHA DO MILHO 2022, 

nas quais deverão ser lidas e aceitas pelas participantes antes do ato da inscrição para 

a participação do presente concurso. 

 

 
II – PRÉ REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO 

 

 
a) Estado Civil, sexo e maternidade 

 

 
As candidatas não podem ser ou terem sido casadas ou terem dado à luz uma criança. 

Ou seja, não podem ser mães ou estarem grávidas. Além disso, as candidatas não 

podem ter realizado nenhum procedimento cirúrgico de readequação de sexo. 

 

 
ATENÇÃO: As candidatas devem autorizar a equipe responsável pela organização do 

concurso realizar uma investigação social nas redes digitais para averiguar estado civil, 

dentre outras informações que estejam presentes neste edital. Caso seja discordante, a 

candidata será desclassificada automaticamente. 

 

 
b) Idade 

 

 
As candidatas devem ter pelo menos 16 anos (completos até o dia 04/08/2022) e no 

máximo 24 anos de idade (completos no dia 04/08/2022). 



 

 

 

c) Naturalidade 

 
As candidatas devem ser brasileiras e residirem no município (há, no mínimo, três anos 

antes da data de realização do concurso municipal). 

Para essa comprovação, as candidatas devem fornecer fotocópia de um documento de 

identificação brasileiro com foto, ou apresentação de cópia de conta de telefone fixo, 

serviço público, cartão de crédito, em nome da candidata, necessário ser do mês atual. 

 

 
d) Participação do Concurso 

 
A candidata ao concurso RAINHA DO MILHO 2022 não pode ter sido eleita RAINHA DO 

MILHO em edições anteriores do concurso. No entanto, não haverá impedimento caso 

já tenha participado em edições do concurso anteriores. 

 

 
e) Nível cultural 

 

 
O concurso RAINHA DO MILHO 2022 levará em consideração, na avaliação da 

candidata, seu nível cultural. 

 

 
f) Tatuagens 

 

 
Só serão permitidas tatuagens quando estas forem na nuca, ombro, punho ou tornozelo, 

a depender do tamanho/discrição, sendo que ainda serão avaliadas pela 

ORGANIZAÇÃO DO CONCURSO RAINHA DO MILHO 2022 podendo esta decidir sobre 

a participação ou não da candidata. 



 

 

 

g) Direito de Uso da Imagem 

 

 
A candidata, ao se inscrever no concurso RAINHA DO MILHO 2022, automaticamente, 

está autorizando o uso de sua imagem em todo e qualquer veículo de comunicação no 

território nacional e exterior, assim como, nas páginas das redes sociais do município. 

 

 
h) Fornecimento de Dados 

 

 
A candidata, ao se inscrever no concurso RAINHA DO MILHO 2022, automaticamente, 

autoriza o fornecimento de seus dados cadastrais preenchidos na ficha de inscrição para 

contato posterior de qualquer dos patrocinadores interessados e/ou equipe organizadora. 

 

 
i) Outras considerações: 

 

 
1) As candidatas participantes do concurso não podem ser emancipadas, nem nunca ter 

sido fotografada ou filmada totalmente despida, expondo seios e/ou partes íntimas. E 

não devem ter sido fotografas ou filmadas em cenas de sexo explícito ou insinuações 

sensuais. 

2) As candidatas não podem ter realizado qualquer tipo de intervenção estética, 

incluindo, mas não se limitando, a lipoaspiração, colocação ou retirada de prótese de 

silicone, cirurgias plásticas, preenchimentos ou reduções num período inferior a 1 (um) 

mês antes do concurso; 

3) A candidata que não preencher os pré-requisitos elencados nos itens acima deste 

regulamento não deverá concluir sua inscrição, tendo em vista que a inscrição será 

anulada e a candidata imediatamente desclassificada; 

4) A inscrição da candidata será anulada, em qualquer momento do concurso, caso o 

organizador do concurso constate, a qualquer momento que a candidata mentiu e/ou se 

omitiu em relação aos pré-requisitos exigidos para inscrição deste concurso. 



 

III - DA INSCRIÇÃO 

 

 
3.1 – As inscrições estarão abertas entre os dias 14/06/2022 a 21/06/2022. 

 

3.2 Para inscrição no Concurso RAINHA DO MILHO 2022, a candidata deverá 

preencher a ficha anexa a este regulamento (anexo I). 

3.3 - Ao realizar a inscrição, a candidata deverá apresentar: 

 

 
• Foto de corpo inteiro; 

• Foto de rosto; 

• Cópia do RG; 

• Cópia da Certidão de Nascimento; 

• Cópia do CPF; 

• Cópia de comprovante de residência do mês atual da inscrição e de pelo menos seis 

meses anteriores. Serão aceitos como comprovantes de residência: (a) contas de 

telefone fixo ou de um serviço público em nome da concorrente (água, luz etc.); ou (b) 

extratos de banco ou faturas de cartão de crédito em nome da concorrente. 

 
3.4 - A candidata deverá informar imediatamente à organização deste concurso qualquer 

mudança de endereço, número de telefone e conta de correio eletrônico. 

3.5 - As candidatas serão avaliadas por uma comissão julgadora convidada pela 

organização deste concurso, onde serão avaliados os seguintes critérios: beleza, 

passarela, simpatia, elegância e originalidade. 

3.6 - A RAINHA DO MILHO 2022 será a candidata que tiver a maior nota média, atribuída 

pela Comissão Julgadora. 

3.7 - Eventualidades não previstas neste regulamento serão resolvidas pela Comissão 

Organizadora, sendo esta soberana em suas decisões. 

3.8 – Os formulários e demais documentos para inscrição do concurso RAINHA DO 

MILHO 2022, devem ser entregues até dia 21 (Vinte e um) de Junho de 2022 na sede da 

Prefeitura Municipal de Itaueira, a partir das 14h. 

3.9 - As candidatas ao Concurso RAINHA DO MILHO 2022 deverão, por 

responsabilidade pessoal, levarem no dia do desfile um traje de gala completo (vestido 

longo, sapatos e acessórios) para desfilar para a comissão julgadora mediante 

orientação da comissão organizadora. 



 

 

 

3.10 – A Prefeitura Municipal de Itaueira será responsável pela produção do traje de 

banho (maiô) das candidatas. Devendo estas arcarem e/ou buscar patrocínios para o 

traje completo de gala, assim como, acessórios, maquiagem, penteados, etc. 

3.11 - Fica de inteira responsabilidade da candidata o deslocamento até o local do 

Concurso RAINHA DO MILHO 2022, tendo a mesma o dever de cumprir com os horários 

determinados pela comissão organizadora. A comissão organizadora se exime de 

qualquer responsabilidade em decorrência de atrasos por parte de qualquer uma das 

candidatas no dia do desfile e/ou qualquer outro compromisso no qual sejam solicitadas 

a presença. 

3.12 – A candidata tem a responsabilidade de comparecer aos ensaios a serem realizado 

em datas, local e horários a definir pela comissão organizadora. O não comparecimento 

ao mesmo sem aviso prévio implicará na anulação da inscrição e a desclassificação da 

candidata. 

 

 
IV - ETAPAS DO DESFILE (PRELIMINAR – NOITE FINAL) 

 
4.1 Após a realização das inscrições, estas serão avaliadas conforme o presente edital, 

onde serão validadas aquelas que encontram-se em conformidade com este 
documento. 
 

4.2 Após validação, as candidatas passarão para a etapa da PRELIMINAR e, 
posteriormente, NOITE FINAL. 
 
4.2.1 Preliminar  

 
Nesta etapa, as candidatas devidamente inscritas irão desfilar com traje de banho, sendo 
avaliadas por uma equipe técnica através dos seguintes critérios: passarela, simpatia, 
beleza, elegância e originalidade.  
 

Após a análise do juri técnico serão selecionadas 5 candidatas para participar da noite final 
e concorrer ao Título de RAINHA DO MILHO 2022. O resultado será exposto às candidatas, 
no mesmo dia da preliminar com data e local a deifinir. 
 

       
 

 
 

 
 

 
            



 

4.2.2 Noite Final 

 
O desfile na noite final ocorrerá através das seguintes etapas: desfile com traje de banho 
(maiô) e desfile com traje de gala. 

 

 
V - DA PREMIAÇÃO 

 

 
5.1 – A candidata escolhida vencedora irá representar no período de 12 (doze) meses a 

beleza, simpatia e elegância da mulher Itaueirense, e receberá como prêmio por sua 

participação no concurso: 

 

 
 1º Colocada – R$ 5.000,00 

 2º Colocada – R$ 3.000,00 

 3º Colocada – R$ 1.000,00 

 

II – DO DESFILE 

 

 
6.1 – O desfile oficial para avaliação e eleição da RAINHA DO MILHO 2022, ocorrerá no 

dia 05 (cinco) de Agosto de 2022, com início das solenidades as 22h30min (vinte e duas 

e meia). As candidatas devem estar presentes na Praça de Eventos “Manoel Cipriano”, 

horário a definir, para preparação de figurino, maquiagem e cabelo. 



 

 

ANEXO I 
 
 
FICHA DE INSCRIÇÃO CONCURSO RAINHA DO MILHO 2022 DADOS DA CANDIDATA  
 
 
Nome complete_____________________________________________________  
Nome a ser utilizado no concurso_______________________________________ 
RG__________________________ CPF_________________________________ 
Naturalidade________________________________________________________ 
Endereço__________________________________________________________ 
E-mail_____________________________________________________________  
Redes sociais (instagram, facebook, twitter, etc)____________________________  
Telefone Fixo/Celular_________________________________________________ 
Sexo_____________ Idade_____________ Medida do busto_________________ 
Peso____________ Altura______________ Medida da cintura________________  
Nº do Manequim______________________ Medida do quadril________________  
Nº do Calçado________________________  
Escolaridade_________________________  
Profissão____________________________  
Nome do pai_________________________________________________  
Nome da mãe________________________________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atestamos ser verdade, tudo declarado.  
 
 

___________________________________________________ 
Assinatura da candidata 

 
 
  


