
                                                                                                                                                                         

REGULAMENTO

CONCURSO RAINHA DA FESTA DA CERVEJA 2022

INTRODUÇÃO

Dia do Concurso: 20/10/2022 (quinta-feira)

Horário: 18h

Local: Festa da Cerveja - Palco Principal

O Concurso “Rainha da Festa da Cerveja”  tem por objetivo eleger a jovem que reúna simpatia e

desenvoltura para ser a representante da Cultura Alemã durante a Festa da Cerveja 2022. Este Concurso

possui caráter cultural, com fins de promover e divulgar a história e os valores da imigração alemã entre os

moradores do município e da região.

DAS INSCRIÇÕES 

As inscrições são gratuitas e serão feitas através de formulário online, no período de 09 a 24/09/2022.

A candidata deverá:

- ter entre 18 e 30 anos

- ser natural de Nova Friburgo

Para que a inscrição seja aceita, é obrigatório o correto preenchimento do Formulário de Inscrição

(online),  incluindo o envio  de uma foto de corpo inteiro e uma foto de rosto.  Não é necessário  ser foto

profissional, mas é obrigatório que seja uma foto recente. 



                                                                                                                                                                         

Ao fazer a inscrição, a candidata compromete-se a:

– Cumprir rigorosamente os horários, tanto dos ensaios, quanto das reuniões e eventualmente dos

cursos;

– Não faltar a nenhum compromisso, exceto por motivos de força maior;

– Acatar as decisões da Comissão Organizadora;

– Cumprir todos os compromissos que exijam sua presença, os quais poderão incluir viagens, seja

entre as três primeiras colocadas ou não.

Todas  as  candidatas,  no  ato  da  inscrição  online,  firmarão  compromisso  formal  com o  Município,

através do qual cedem os direitos de imagem relativos à divulgação e à publicidade da Festa, por tempo

indeterminado e sem ônus.

No  caso  do  não  cumprimento  de  quaisquer  dos  itens  do  Regulamento,  a  candidata  poderá  ser

desclassificada.

É vedada a inscrição de participantes: 

(I) que sejam servidores da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo e/ou que tenham com eles vínculos

familiares consangüíneos ou afins, na linha reta ou na colateral, até o primeiro grau;

(II) que estejam prestando serviço à Prefeitura Municipal de Nova Friburgo e/ou que tenham com eles 

vínculos familiares consangüíneos ou afins, na linha reta ou na colateral, até o primeiro grau;

(III)  que  sejam membros  das  Comissões  Organizadora  e  Julgadora  e/ou  que  tenham com eles  

vínculos familiares consangüíneos ou afins, na linha reta ou na colateral, até o primeiro grau;

(IV) que tenham vínculos familiares consangüíneos ou afins,  na linha reta ou na colateral,  até o  

primeiro grau, com membros de empresas e/ou órgãos parceiros e apoiadores do concurso.

As inscrições que apresentarem dados incorretos, incompletos ou inverídicos serão automaticamente

desconsideradas, durante o processo de triagem.



                                                                                                                                                                         

Todas as candidatas, em todas as etapas de seleção, autorizam o uso de fotos, vídeos, depoimentos

e qualquer outro material gravado pela Comissão Organizadora para uso promocional, a qualquer momento,

por tempo indeterminado.

À Comissão Organizadora reserva-se o direito de arquivar, nos termos da Lei, as fotos recebidas.

DO CONCURSO

O Concurso ocorrerá em duas etapas: Pré-seleção e Apresentação / Coroação. 

A seguir, o detalhamento de cada uma das etapas.

1ª ETAPA: PRÉ-SELEÇÃO

As candidatas inscritas serão pré-selecionadas pela Comissão Organizadora, em quantidade a ser

definida, e estas avançarão para a 2ª etapa.

À Comissão Organizadora reserva-se o direito de cancelar as inscrições que considere não preencher

os requisitos.

Cada candidata  é responsável  por  apresentar-se  nos lugares  designados,  para integrar-se com a

equipe de trabalho, levando consigo, caso seja necessário, os itens previamente solicitados.

Durante  a  fase de pré-seleção,  haverá  ensaio  obrigatório  com as candidatas  aprovadas,  em dia,

horário e local a serem divulgados pela Comissão Organizadora. A presença das candidatas selecionadas

será obrigatória. 

Para efetivarem sua participação no Concurso, as candidatas pré-selecionadas deverão assinar, no

dia  do  ensaio  obrigatório,  o  “Termo  de  Cessão  de  Uso  de  Imagem”,  e  entregar  cópia  simples  do  seu

documento de identidade (RG) e/ou Cadastro de Pessoa Física (CPF).



                                                                                                                                                                         

2ª ETAPA: APRESENTAÇÃO E COROAÇÃO

APRESENTAÇÃO

Nesta fase, as candidatas pré-selecionadas serão oficialmente apresentadas, em data e local a serem

definidos pela Comissão Organizadora. 

COROAÇÃO

A Coroação da Rainha, da 1ª Princesa e da 2ª Princesa, se dará no dia do Concurso (20/10/2022), e

será dividida em três etapas:

1) Desfile com traje típico alemão

Será avaliado: Desenvoltura na passarela

*  Cada candidata  será responsável  pelo  seu traje,  devendo devolvê-lo  ao Centro Cultural  Teuto  

Friburguense, ao término do Concurso.

2) Entrevista

Será avaliado: Desembaraço, capacidade de articulação verbal, personalidade, simpatia, sociabilidade

e conhecimentos gerais sobre a cultura e a história do nosso município.

3) Resultado

A pontuação se dará com cada jurado atribuindo notas de 5 (cinco) a 10 (dez), para cada quesito. As 

candidatas  que  alcançarem  a  maior  pontuação  total,  serão  coroadas  Rainha,  1ª  Princesa  e  2ª  

Princesa, respectivamente.



                                                                                                                                                                         

DA COMISSÃO JULGADORA

A Comissão Julgadora será composta por 5 (cinco) membros, indicados pelo Centro Cultural Teuto

Friburguense, representação da Imigração Alemã em Nova Friburgo.

A decisão da Comissão Julgadora terá caráter definitivo e irrecorrível.

DA PREMIAÇÃO

As vencedoras receberão os seguintes prêmios, em espécie, de acordo com a classificação atribuída

pela Comissão Julgadora:

1º lugar – Rainha - R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais);

2º lugar – 1ª Princesa - R$ 1.000,00 (hum mil reais);

3º lugar – 2ª Princesa - R$ 500,00 (quinhentos reais).

CONDIÇÕES GERAIS

O espaço estará disponível para as candidatas a partir das 16h, no dia do Concurso.

É  terminantemente  proibido  o  consumo de  bebidas  alcoólicas  na  área  do  evento,  por  parte  dos

participantes e/ou respectivos acompanhantes, sob pena de desclassificação. 

No espaço do Concurso, será permitido apenas 1 acompanhante para cada candidata. 

Não caberá à candidata, qualquer reclamação ou reivindicação referente a direito de uso de imagem,

por publicações em jornal, televisão ou quaisquer outros meios de divulgação ou promoção por ocasião do

Concurso. 

A Comissão Organizadora poderá eliminar qualquer candidata que, no seu entender, vier a denegrir a

imagem do evento, o nome da equipe organizadora, a imagem da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, ou

qualquer símbolo de nossa cidade.



                                                                                                                                                                         

A  candidata  que  apresentar  antes,  durante  ou  após  o  Concurso,  comportamento  agressivo  ou

desrespeitoso com os organizadores ou quaisquer jurados ou participantes, será desclassificada e terá sua

inscrição vetada para participação no ano seguinte.

Quaisquer questionamentos ou recursos referentes às apresentações deverão ser feitos à Comissão

Organizadora, e somente serão aceitos antes do resultado e da premiação.

Os  casos  omissos,  ou  seja,  não  constantes  neste  Regulamento,  serão  avaliados  pela  Comissão

Organizadora.

Nova Friburgo, 09 de setembro de 2022.

Renan da Silva Alves

Secretário Municipal de Turismo e Marketing da Cidade


