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Estado do Rio Grande do Norte  

Prefeitura Municipal de Pureza 
Coordenação de Eventos  

 

EDITAL 001/2019 

 

REGULAMENTO OFICIAL DO CONCURSO MISS E MISTER PUREZA 2019 

 

A Coordenação Municipal de Eventos, 

FAZ SABER, 

“REGULAMENTO OFICIAL DO CONCURSO MISS E MISTER PUREZA 2019” 

1.    Do Concurso 

O Concurso Miss e Mister Pureza 2019 é um concurso que faz parte das festividades 

alusivas à Emancipação Política de Pureza, é organizada pela Coordenação de Eventos e 

destinado ao público de todas as faixas etárias, cuja função é promover a beleza e a cultura 

em âmbito local, no qual os vencedores representarão a cidade de Pureza em concursos 

regionais e eventos locais. 

 2.    Das Categorias do Concurso 
 
O Concurso Mister e Miss Pureza 2019 contará com as seguintes categorias: 

 Mister: poderá participar nessa categoria os candidatos que tenham no mínimo 15 (quinze) e no 

máximo 24 (vinte e quatro) anos de idade completos; 

 Miss: poderá participar nessa categoria os candidatos que tenham no mínimo 15 (quinze) e no 

máximo 24 (vinte e quatro) anos de idade completos. 

 

 3.    Dos Critérios de Participação 
 
Para participação do Concurso Miss e Mister Pureza 2019 existem alguns critérios, que 

são: 

 Ser natural de Pureza ou residir no município por pelo menos 1 (um) ano; 

 No ato de inscrição aceitar concorrer como candidato(a); 

 Candidatos(as) que participaram de concursos anteriores, poderão participar novamente da 

edição 2019 do concurso; exceto os vencedores de edições anteriores; 

 Ser solteira; 

 Não ter filhos. 

 

4.    Dos Compromissos 
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Os(as) candidatos(as) irão comprometer-se-á: 

 Cumpri rigorosamente os horários do concurso; 

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

 Acatar as decisões da Comissão Organizadora; 

 Menores de 18 anos poderão participar somente com autorização expressa dos pais, através da 

assinatura do responsável no campo indicado na Ficha de Inscrição – ANEXO A; 

 Não serão aceitas as inscrições que não atendam aos critérios presentes neste do Regulamento; 

 No caso do não cumprimento de qualquer dos itens do Regulamento, o candidato(a), poderá ser 

desclassificado(a); 

 

 5.    Das Inscrições 
 
O período de inscrição ocorrerá entre os dias 14/03 a 22/03 de 2019 e poderão ser feitas 

nos seguintes locais: 

 Prefeitura, com Virória Juvino; 

 Casa dos Conselhos, com Douglas Cabral; 

 Via e-mail, enviando a ficha de inscrição e declaração (se for o caso) para o e-mail oficial da 

Coordenação de Eventos: coor.eventospureza@gmail.com. 

É obrigatório o preenchimento correto do formulário (ANEXO A – Inscrição). Todos(as) 

os(as) candidatos(as), no ato da inscrição, formarão compromisso formal com o Concurso, 

no qual cedem os direitos de imagem relativos à divulgação e publicidade do evento, por 

tempo indeterminado. 

As inscrições que apresentarem dados incorretos, incompletos ou inverídicos serão 

automaticamente desclassificadas. Para que isso não ocorra, ao identificar algum erro, o 

candidato(a) deverá corrigi-lo junto a Comissão Organizadora o mais rápido possível para 

estar apto a participar do evento. 

6.    Da Competição 

O Concurso Miss e Mister Pureza 2019 ocorrerá em uma única etapa.  

1ª Etapa Única  – Apresentação: 

 

A 1ª Etapa consiste na Fase única do Concurso de Miss e Mister Pureza 2019, que 

acontecerá com a apresentação oficial, que ocorrerá dia 06 de abril de 2019 às 19h30min 

no Palco central da festa. Cada candidato(a) é responsável por comparecer no dia do 

concurso em horário estabelecido pela Comissão Organizadora. Cada candidato(a) será 

responsável por seus trajes que serão usados bem como sua produção na noite final. A 

apresentação seguirá a seguinte ordem e os candidatos(as) os trajes informados: 

1ª Apresentação: Na segunda apresentação, os candidatos(as) usarão trajes voltados para o 

tema “Tropical”; 

2ª Apresentação: Na primeira apresentação, os candidatos(as) usarão Trajes de banho. 

3ª Apresentação: Na segunda apresentação final, os candidatos(as) usarão Trajes de 

Noite/Gala. 
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7. Das Avaliações 

A seguir serão listados os critérios de avaliação final do concurso para as duas 

apresentações. 

 Espontaneidade e carisma; 

 Simpatia e beleza física; 

 Charme e desinibição; 

 Caracterização com traje temático; 

 Presença cênica; 

 Postura e desenvoltura com trajes de banho. 

 

8. Da Comissão Julgadora 

 

A Comissão Julgadora será composta de membros de elevado saber e conhecimento na 

área da beleza, moda, projetos sociais e culturais, cujo os nomes serão apenas divulgados 

no momento da realização dos julgamentos e não terão nenhuma ligação e/ou contato com 

nenhum(a) candidato(a) antes ou durante o concurso, sendo que os mesmos serão de outras 

cidades. 

A comissão julgadora do Concurso Miss e Mister Pureza/RN 2019, irão pontuar os 

candidatos(as) com nota mínima 05 (cinco) e nota máxima 10 (dez) para os critérios: 

elegância, simpatia e beleza. 

9. Da Apuração das Notas 

Após todos os candidatos se apresentarem e após suas notas para cada critério serem 

estabelecidas por cada jurado, o responsável pela Comissão Julgadora recolherá os 

envelopes com as notas e assinaturas dos julgadores e acompanhado da Comissão 

Organizadora realizará a soma das notas, estabelecendo assim, a colocação de cada 

candidato e candidata. 

Para casos em que seja necessário o desempate, o primeiro quesito que deverá ser avaliado 

será beleza, o(a) candidato(a) que tiver maior pontuação nesse quesito, ganhará a 

colocação em questão. Mesmo assim, se o empate persistir, o quesito em análise será 

elegância, o(a) candidato(a) que tiver maior pontuação nesse quesito ganhará a colocação 

em questão. Mesmo assim, se o empate persistir, o mesmo procedimento será feito para o 

quesito simpatia. Caso o empate persista, a decisão ficará a cargo dos julgadores que 

individualmente apontará o(a) candidato(a) vencedor(a) do desempate, ganhará aquele(a) 

que receber mais votos. 

10. Da Premiação 

A premiação será amplamente divulgada em data anterior à realização do Concurso. 

11. Das Disposições Finais 

A inscrição é gratuita, portanto não há autorização de cobrança, em nome do concurso ou 

organização, de nenhuma taxa, custo de produção, etc. 
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As decisões da Comissão Julgadora do Concurso são soberanas e irrevogáveis, não 

cabendo nenhum tipo de recurso. 

São automaticamente excluídos os participantes que tentarem burlar ou fraudar as regras 

estabelecidas neste regulamento. 

Todos os candidatos(as) autorizam o uso de fotos, vídeos, depoimento gravados e qualquer 

outro material gravado pela Organização para uso promocional a qualquer momento, 

durante o período estabelecido pela Comissão Organizadora. 

Este regulamento está disponível no site oficial da Prefeitura Municipal de 

Pureza: www.pureza.rn.gov.br, bem como informações gerais sobre o andamento do 

Concurso. 

A Comissão Organizadora do Concurso reserva-se o direito de, a qualquer momento, 

excluir do certame o(a) candidato(a) que não observar as disposições do presente 

regulamento e/ou contrariar as normas do concurso. 

O título do Concurso Miss e Mister Pureza refere-se sempre ao ano em que ocorreu o 

concurso, cujo mandato/representação será exercido no ano subsequente, tendo validade 

até a data da próxima edição do concurso. 

Os casos omissos neste regulamento serão decididos pela Comissão Organizadora, que 

também poderá realizar alterações neste regulamento tantas vezes forem necessárias para 

garantir a efetivação, equidade, moralidade e realização do concurso, garantida a 

divulgação no site oficial da prefeitura. 

As regras contidas neste regulamento entram em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

Pureza/RN, 14 de março de 2019. 
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