
 
 

 

 REGULAMENTO ESCOLHA DAS SOBERANAS FESTIMALHA 2020 
1ª EDIÇÃO 

 
  
1. DO OBJETIVO 
1.1. O presente concurso visa à escolha do Trio de Soberanas do Festimalha 2020, que exercerão o mandato até a 
realização do concurso subsequente.  

1.2. Para a 31ª Festimalha, serão eleitas uma Rainha e duas Princesas, recebendo as demais candidatas ao título 
de Embaixatriz.  

1.3. A Rainha e as Princesas eleitas serão representantes oficiais do Festimalha 2020 para promover e divulgar o 
evento, sob orientação da Associação Comercial e Industrial de Nova Petrópolis – ACINP, promotora da feira. 

1.4. A escolha da corte do Festimalha 2020 tem como objetivo: 

1.4.1. Motivar e envolver a comunidade no processo seletivo, participando tanto na nomeação das 
candidatas, premiação das eleitas quanto na eleição das mesmas através da internet;  

1.4.2. Eleger jovens que assumam o compromisso e a responsabilidade de trabalhar pelo pleno sucesso 
do evento, bem como na divulgação das potencialidades do município de Nova Petrópolis, representando 
o Festimalha nos eventos oficiais, quando solicitadas pela promotora do evento, bem como em 
promoções vinculadas ao Festimalha em nossa cidade ou em outras cidades e estados.  

1.4.3. As Embaixatrizes auxiliarão na divulgação do evento, quando solicitadas pela Comissão 
Organizadora do evento, além de desempenharem tarefas no evento propriamente dito.  

 
2. DA PROMOTORA 
2.1. O concurso é uma realização da Comissão Organizadora do 31º Festimalha, que acontece de 07 de maio a 14 
de junho de 2020, de quintas a domingos, das 10h às 19h, no Centro de Eventos de Nova Petrópolis.  
2.2. O evento é uma promoção da Associação Comercial e Industrial de Nova Petrópolis – ACINP. 
 
3. DA INSCRIÇÃO 
3.1. A inscrição deverá ser realizada pessoalmente pela candidata, de 20 de janeiro a 07 de fevereiro de 2020, 
das 08:30 às 11:45 e das 13:00 às 17:30, de segunda a sexta-feira, no Setor de Comunicação e Eventos da 
Associação Comercial e Industrial de Nova Petrópolis – ACINP – Av. Padre Affonso Theobald, 1700, sala 01, Bairro 
Juriti – Nova Petrópolis/RS. 

3.1.1. O período de inscrições poderá ser prorrogado se não houver, no mínimo, três (03) candidatas 
inscritas, reservando-se a promotora do evento, neste caso, o direito de convidar três (03) 
representantes, que formarão a Corte Oficial do Festimalha 2020. 

3.2. Não haverá cobrança de taxa de inscrição. 
3.3. As candidatas ao título de Rainha e Princesas do 31º Festimalha, obrigatoriamente, serão indicadas por 
clubes sociais, culturais, recreativos e de serviço, associações de qualquer gênero, centros culturais, entidades 
representativas, entidades de classe, empresas, instituições de ensino, desde que possuam representação 
constituída. 

3.3.1. Para representar uma entidade, a candidata não precisa ter vínculo com a representada. 
3.3.2. Será permitida a indicação de somente uma candidata por entidade. 
3.3.3. A entidade que indicar uma candidata terá a responsabilidade de arcar com os custos da mesma no 

dia do Concurso: cabelo e maquiagem, despesas de almoço e traje padronizado definido pelo evento.  
3.4. Para participar, a candidata deverá preencher os seguintes requisitos: 

a) ser brasileira, do sexo feminino; 
b) ter idade mínima de 16 anos (completos até 07 de março de 2020)* e máxima de 30 anos; 
c) ser solteira e não conviver em união estável; 
d) não ter filhos e não estar grávida; 
e) ter concluído, no mínimo, o ensino médio; 
f) ser domiciliada em Nova Petrópolis; 



 
 

g) As candidatas que, por motivo profissional ou de estudos, residirem em tempo parcial fora do 
município poderão participar do Concurso desde que atendam integralmente os compromissos do Festimalha; 

h) não estar participando de outros concursos similares, bem como se eleita Rainha ou Princesa, durante 
o mandato, não participar de outro concurso semelhante; 

i) não estar respondendo por nenhum processo de ordem cível e criminal; 
j) ter disponibilidade de horários tanto para as atividades preparatórias do concurso, inclusive aos finais 

de semana, bem como disponibilidade de participar de toda a programação durante o período de 2020 até maio 
de 2021. 
3.5. A candidata deverá apresentar no ato da sua inscrição, os seguintes documentos: 

a) Ficha de Inscrição preenchida (conforme modelo anexo); 
b) Duas fotos coloridas, uma de rosto e uma de corpo inteiro, para fins de divulgação; 
c) Cópia de documento de identificação (RG ou CNH ou CLT);  
d) Comprovante de residência; 
e) Comprovante de escolaridade; 
f) ofício de apresentação da entidade que representará; 
g) Termo de compromisso da Candidata (conforme modelo anexo) preenchido e assinado. 

3.6. A candidata, ao preencher e assinar a ficha de inscrição e o Termo de Compromisso, declara conhecer e 
concordar com todas as cláusulas e condições descritas neste regulamento sob pena de ter a sua inscrição 
cancelada no concurso. 
3.7. A Comissão Organizadora do evento reserva-se o direito de vetar qualquer inscrição fora dos critérios 
exigidos pelo presente regulamento. 
3.8. Em caso de desistência, o fato deverá ser comunicado, por escrito à Comissão Organizadora até o prazo 
máximo de 48 horas antes da Reunião de Apresentação das Candidatas. 
 
4. DO COMPROMISSO DA CANDIDATA 
4.1.  A candidata compromete-se a acatar todas as determinações e programações estabelecidas pela Comissão 
Organizadora do evento. 
4.2. A candidata deverá participar de toda a programação pré-concurso que visa prepará-la para o concurso. 
4.3. As soberanas eleitas divulgarão e promoverão o 31º Festimalha e seus eventos paralelos nos meses que 
antecedem, bem como durante o evento, atendendo às convocações da comissão organizadora. Posarão 
gratuitamente para as campanhas publicitárias e atuarão de maneira voluntária em todas as atividades 
relacionadas à Festa. 
4.4. Não terão qualquer vínculo empregatício ou retribuição pecuniária pela tarefa de promoção e divulgação da 
Festa, bem como pela participação em eventos solicitados pelo Festimalha.    
 
5. DO CONCURSO 
5.1. O concurso será realizado no dia 07 de março de 2020, com entrevista na parte da manhã, almoço com os 
jurados e desfile à noite, em locais e horários a serem definidos pela Comissão Organizadora. 
5.2. Cada candidata deverá comercializar um mínimo de 20 ingressos para o concurso. 
5.3. As candidatas serão apresentadas em trajes padronizados, definidos pelo evento, em desfile individual e 
coletivo. 
5.4. Serão avaliados os seguintes quesitos: 

a) Entrevista: até 50 pontos - cultura, conhecimento, comunicação e expressão; 
b) Passarela: até 40 pontos - Beleza, simpatia, desenvoltura e elegância; 
c) Voto popular: até 10 pontos - será disponibilizado no site do Festimalha, um link onde os internautas 

poderão votar na candidata de sua preferência. 
 5.4.1. O voto popular será estabelecido da seguinte maneira: a candidata mais votada receberá 10 
pontos, a segunda mais votada receberá 8 pontos, a terceira mais votada receberá 6 pontos e as demais 
candidatas receberão 4 pontos. 
 5.4.2. Para desempate valerá a nota mais alta no quesito entrevista, seguido pela nota mais alta do 
quesito passarela e por fim pelo quesito voto popular. Se o empate persistir, a escolha ficará a critério dos 
jurados. 



 
 
 
5.5. A Rainha e as Princesas serão coroadas no evento de Escolha das Soberanas. 
5.6. A Rainha eleita será a candidata que obtiver maior votação, seguida das Princesas que terão, 
respectivamente, a segunda e a terceira maior votação. 
 5.6.1. No Dia do Concurso, as Princesas serão divulgadas em ordem alfabética, assim, não havendo 
distinção entre as mesmas. 

5.6.2. A quarta candidata de maior votação, e as candidatas subsequentes, terão o compromisso de, no 
caso de destituição da Rainha ou das Princesas, assumir o cargo de Princesa do Festimalha 2020 e assim, 
respectivamente. 
 
6. DOS JURADOS 
6.1 O Corpo de Jurados do concurso será indicado pela Comissão Organizadora do evento e será formado de 
profissionais especializados e personalidades. 
6.2 O Corpo de Jurados será composto por número ímpar, nunca inferior a 05 (cinco) pessoas, escolhido pela 
Comissão Organizadora do Festimalha e Diretoria da ACINP, e tem a função de avaliar as candidatas e eleger uma 
Rainha e duas Princesas do Festimalha 2020, de acordo com o estabelecido neste regulamento, não havendo 1ª e 
2ª Princesa. 
6.3 Os jurados não poderão ter parentesco com nenhuma das candidatas. 
6.4 O voto individual do jurado não poderá ser questionado, visto o caráter personalíssimo dos elementos 
utilizados para obtenção do resultado final de cada candidata. 
6.5 A decisão do Corpo de Jurados é soberana e não será passível de recurso. 
 
7. DA PREMIAÇÃO 
7.1. A Rainha e as duas Princesas receberão, além do título, a seguinte premiação: 

a) Rainha: uma viagem para duas pessoas com destino a Buenos Aires – Argentina (passagens e estadia 
oferecidas pela Zeppelin Turismo) em data a definir; vales de malha tricot oferecidas pelos expositores do 
evento, com valores e distribuição a definir; mimos diversos oferecidos pelos patrocinadores/apoiadores 
do evento. 
b) Princesas: um final de semana para duas pessoas no Vale dos Vinhedos, com data a definir; vales de 
malha tricot oferecidas pelos expositores do evento, com valores e distribuição a definir; mimos diversos 
oferecidos pelos patrocinadores/apoiadores do evento. 
7.2. Haverá premiação para a melhor torcida. Esta deverá indicar seu representante no período 
compreendido entre 02 e 06 de março de 2020, ao setor de Comunicação e Eventos da ACINP. 

 
8. DAS OBRIGAÇÕES DO 31º FESTIMALHA 
8.1. As despesas com confecção e manutenção dos trajes das Soberanas, manutenção da coroa, despesas com 
maquiagem e cabelo da Rainha e das Princesas será de responsabilidade do Festimalha. O salão de beleza, que 
fará maquiagem e cabelo será escolhido pelo Festimalha. 
8.2. O Festimalha, por meio de sua comissão organizadora, reserva-se o direito de resolver qualquer caso omisso 
nesse regulamento. 
Parágrafo único: São anexos desse regulamento: 
a) Ficha de Inscrição da Candidata. 
b) Termo de Compromisso da Candidata. 
 
* alteração regulamentar realizada pela organização do evento em 30/01/2020. 
 

 
Nova Petrópolis, 30 de janeiro de 2020. 

 
 

Comissão Organizadora 31º Festimalha 
Associação Comercial e Industrial de Nova Petrópolis  



 
 

 
 

CONCURSO DE ESCOLHA DAS SOBERANAS FESTIMALHA 2020 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 
 

Nome da Candidata:__________________________________________ 
 
Endereço:__________________________________________________ 

 
Data de Nascimento: ________/________/________ Idade: __________ 
 
Naturalidade______________________Telefone:___________________ 
 
E-mail:_____________________________________________________ 
 
Escolaridade:_______________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nova Petrópolis ____ de ________________ de 2020 

 

 

 

 

Assinatura da Candidata 
 
  



 
 

 

 

CONCURSO DE ESCOLHA DAS SOBERANAS FESTIMALHA 2020 
 

TERMO DE COMPROMISSO 

 

 

_______________________________________________, brasileira, maior, residente 

e domiciliada no Município de Nova Petrópolis – RS, pelo presente termo assumo o 

compromisso de, em sagrando-me Soberana do Festimalha a empenhar meus 

melhores esforços para bem representar o Evento sempre que solicitada, mantendo 

comportamento social e moral condigno com o título, tudo de forma voluntária em 

trabalhos, atividades e realizações do Evento. Assumo também o compromisso de 

autorizar o uso de fotos, imagens, som e nome para toda publicidade e quaisquer fins 

comerciais relacionados ao Festimalha e ao evento de escolha, sem cobrança de 

cachê. 

 

 

Nova Petrópolis ____ de ________________ de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________ 

Assinatura da candidata 
 
 
 
 

 


