
Regulamento do Concurso 

MISS OKTOBERFEST PORTO PLAZA  

 

Concurso Miss Oktoberfest:  

  

1. DO OBJETIVO  

1. O Concurso “Miss Oktoberfest” é regido por este Regulamento e tem como 

objetivo principal a eleição de 01 Rainha / 1º Princesa / 2º Princesa, onde serão 

representantes da maior festa oktoberfest Porto Plaza Shopping. 

 

2. DA ADMINISTRAÇÃO 

2.1 A administração do Concurso será realizada pela Comissão Organizadora do 

evento.  

 

3. DO CONCURSO  

3.1 O Concurso terá inicio no primeiro encontro das candidatas a ser marcado 

pela comissão organizadora e será finalizado na grande final dia 13 de outubro 

de 2018, às 20:00h no setor Porto Plaza Shopping, onde serão coroadas as 

eleitas do concurso . Na Final do Concurso serão outorgados os títulos de: 

Rainha da Oktoberfest, 1ª Princesa da Oktoberfest e 2ª Princesa da 

Oktoberfest, fazendo jus aos prêmios oferecidos pelo Porto Plaza Shopping 

responsável pelo evento oktoberfest. 

    Mandato das eleitas oktoberfest Porto Plaza Shopping terá validade até    

  30/12/2018 

 

4. DOS REQUISITOS 

Os requisitos mínimos de elegibilidade são:  

*Residir no Município de Porto Seguro por um período mínimo de 24 (vinte e 

quatro) meses, que antecedem a realização do Concurso;  

* Ser registrada originalmente do sexo feminino;  

* Ter acima de 18 anos  

 



          

     5.  DOS QUESITOS PARA AVALIAÇÃO DE PRE-SELEÇÃO: 

Item a - Beleza e simpatia;  

Item b - Postura e desenvoltura;  

Item c - Capacidade de comunicação 

                   

5.1 Notas: 

*A nota para cada item será de 05 (cinco) a 10 (dez) pontos, 

*Para o julgamento: As candidatas desfilarão com traje típico e farão um 

discurso livre de apresentação de 5 minutos; 

 *O corpo de jurados poderá fazer perguntas às candidatas em sua 

apresentação, caso seja necessário; 

 *Serão classificadas as candidatas que obtiverem maior número de pontos; 

*Em caso de empate entre candidatas, o presidente do corpo de jurados dará o 

voto de desempate; 

*A decisão do corpo de jurados não será passível de recurso; 

*O resultado da Pré-Seleção será dado logo após a contagem dos pontos, no 

mesmo dia. 

 

6. DOS TRAJES E ACESSÓRIOS  

 6.1Para a Pré-Seleção: 

* A candidata deverá providenciar um traje típico alemão; 

 *Cabelo e maquiagem serão de responsabilidade da candidata; 

 

7. FINAL DO CONCURSO: 

O corpo de jurados da Final do Concurso será composto por pessoas 

gabaritadas e imparciais, indicadas pelos organizadores. Terá aproximadamente 

07 (sete) jurados participantes.  

 

8. DA PREMIAÇÃO  

 As candidatas eleitas receberão os seguintes prêmios:  

*1ª Colocada: Rainha - faixa + coroa + Dayuse 

 1ª Colocada: Princesa – faixa + coroa + vale compra R$250,00 (Compras 

realizadas nas lojas do Shopping Porto Plaza). 



2ª Colocada: Princesa: - faixa + coroa + vale jantar no Sushi San   

 

9. DISPOSIÇÕES FINAIS   

O meio de comunicação oficial entre a Comissão Organizadora e as candidatas 

inscritas será o e-mail informado na Ficha de Inscrição;  

 Em se inscrevendo, as candidatas obrigatoriamente concordam em participar de 

todas as atividades relacionadas ao Concurso, e caso não possam comparecer 

a alguma atividade se obrigam a comunicar a Comissão Organizadora em até 

24h antecedentes à atividade, sob pena de desclassificação;  

 Não será permitido o consumo de cigarros, drogas ou congêneres pelas 

candidatas durante todas as atividades do Concurso; 

USO DE IMAGENS  

 A candidata, ao inscrever-se neste Concurso, automaticamente autoriza, por 

tempo indeterminado, o uso de suas fotos, imagens, som e nome para toda 

publicidade 

 

Ficha 

A candidata, ao preencher e assinar a Ficha de Inscrição declara conhecer e 

concordar com o Regulamento deste Concurso, se compromete a cumpri-lo em 

todos os seus itens sob pena de ter a inscrição cancelada sem qualquer direito a 

indenizações. 

 

 

Porto Seguro, 15 de Setembro de 2018. 

 

 

Comissão Organizadora 

Oktoberfest Porto Plaza Shopping 

 

 

 

 

 

 



DECLARAÇÃO  

 

Declaro ter pleno conhecimento do Regulamento do Concurso Miss Oktoberfest 

e manifesto minha concordância integral com os termos nele constantes, 

comprometendo-me a cumpri-lo sob pena de cancelamento da inscrição e título, 

caso venha a ser eleita. Autorizo, a título gratuito e por tempo indeterminado, o 

uso do meu nome, sons, fotos e minhas imagens, em todos os tipos de mídias, a 

serem utilizados pela Fundação Promotora do evento ou terceiros por ele 

expressamente autorizados. Porto Seguro, _______ de ____________ de 2018.  

 

 

Assinatura:  

 

 

__________________________________________ 

 

 Concurso Miss  Oktoberfest  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 FICHA DE INSCRIÇÃO PARA O CONCURSO “MISS OKTOBERFEST”  

Nome: 

________________________________________________________________

____ Idade: ________________________________ Data de Nascimento: 

_____/_____/_______ Naturalidade: 

______________________________________________________________ 

RG:___________________________________CPF: 

______________________________ Endereço Residencial: 

____________________________________________nº_________ Bairro: 

_____________________________________CEP: 

__________________________ Complemento: 

_____________________________________________________________ 

Telefones: Residencial: ______________________ 

Celular:__________________________ E-mail: 

________________________________________________________________

____ 

Profissão:________________________________________________________

__________ 

Empresa:_________________________________________________________

_________ Telefone: _________________________ Horário de 

trabalho:________________________ Grau de Instrução: 

__________________________________________________________ Estuda 

atualmente? ( ) Sim ( ) Não Qual curso? 

_______________________________________________________________ 

Altura:______ Peso:_____ 

Busto:_______Cintura:_______Quadril:_____Manequim:______ 

Sapatos:_________Cor dos cabelos:_________________Cor dos 

Olhos:_______________ 

_____________________________________________ portador do 

CPF______________________________________, responsável pela   

 

 

 


