RAINHA DA EXPÔ ARAÇATUBA 2018.

Regulamento do concurso para eleição da Rainha da Expô Araçatuba 2018.
1. DO OBJETIVO
1.1 – O concurso disciplinado por este regulamento tem como objetivo a eleição da
Rainha da 59ª Expô Araçatuba, evento que será realizado no período de 06 a 15 de
julho de 2018.
1.2 – A jovem eleita Rainha da Expô 2018 terá como objetivo representar o evento
sintetizar a beleza, simpatia, alegria e elegância da mulher araçatubense.
2. DO CONCURSO
O concurso será realizado no mês de junho em 3 etapas:
•Etapa1 – Inscrições na Secretaria Municipal da Cultura;
•Etapa 2 – Pré-seleção realizada pela Comissão de Seleção, formada pela Secretaria
Municipal da Cultura e Rural Eventos;
• Etapa 3 – Desfile e julgamento das 10 candidatas pré-selecionadas.
2.1 – Etapa 1 – Inscrição:
As inscrições do Concurso da Rainha da Expô 2018 serão realizadas pessoalmente pela
candidata no período de 04 a 15 de junho, das 9h às 12h e das 14h às 17h, na sede da
Secretaria Municipal da Cultura, Rua Anita Garibaldi, 75.
No ato da inscrição, a candidata deverá trajar calça jeans azul e camiseta baby look
branca. A candidata será fotografada e responderá a 3 perguntas sorteadas na hora pelo
responsável pela inscrição.
Poderão se inscrever:
- Jovens mulheres entre 18 e 27 anos;
- Residentes na cidade há pelo menos 1 ano;
- Que não sejam casadas, não tenham filhos, nem estejam grávidas;
- Tenham disponibilidade de cumprir compromissos relacionados à Expô Araçatuba
2018, inclusive os noturnos;
No momento da inscrição a candidata deverá apresentar cópia do RG e comprovante de
residência.
2.2 – Etapa 2 – Pré Seleção:
A pré-seleção do Concurso da Rainha da Expô 2018 terá caráter classificatório e ficará a
cargo da Comissão de Seleção, que avaliará a estética, desenvoltura, simpatia e postura
das candidatas, levando em consideração as fotos e a entrevista realizada no momento
da inscrição.

Após a análise, será divulgada pela Comissão de Seleção, lista com os nomes das 10
candidatas classificadas para a fase final.
As classificadas para a fase final serão anunciadas no dia 18 de junho às 17h ao vivo
durante a live da Expô Araçatuba no Facebook: facebook.com/expoaracatubaoficial.
A Secretaria Municipal da Cultura fará a divulgação das candidatas classificadas no dia
18 de junho, através de seu blog: www.smculturaaracatuba.blogspot.com.br.
2.3 – Etapa 3 – Desfile e Julgamento da Rainha da Expô 2018 de Araçatuba.
As classificadas para a fase final, obrigatoriamente participarão dos ensaios para o
evento, realizados na Secretaria Municipal da Cultura (Rua Anita Garibaldi, 75) nos
dias 19 e 20 de junho das 19h às 21h, onde receberão aula de passarela.
A candidata que não comparecer ao ensaio estará automaticamente desclassificada
do concurso.
O desfile e julgamento das 10 candidatas pré-selecionadas será realizado no dia 21 de
junho às 20h30 no Shopping Praça Nova.
As candidatas deverão se apresentar no Shopping Praça Nova às 17h, com calça jeans
(AZUL), camiseta baby look branca, com sapato preto com salto entre 7 e 10cm e
penteadas. A Rural Eventos se responsabilizará pela maquiagem das candidatas.
A comissão julgadora será de responsabilidade da Rural Eventos, empresa organizadora
da Expô 2018.
Os critérios de seleção da comissão julgadora serão os seguintes:
- Beleza;
- Estética corporal;
- Simpatia,
- Postura;
- Comunicabilidade.
3 – DA PREMIAÇÃO:
A candidata coroada Rainha da Expô 2018 ganhará como premiação R$ 2.000,00 (dois
mil reais), 1 (uma) credencial do Camarote Super Premium válida para os 10 dias, 1
(um) acesso ao camarim do artista à escolha da ganhadora e 1 (um) selo para
estacionamento de carro.
A Rural Eventos se responsabilizará pelo pagamento da premiação.
Todas as candidatas inscritas concorrerão a 1 (uma) credencial da Expô Araçatuba.
4- DOS TRAJES:
Os trajes a serem utilizados pela Rainha da Expô 2018 serão fornecidos pela Rural
Eventos (calça, camisa, bota e faixa).
5 – DO DIREITO DE IMAGEM:
Todas as candidatas autorizam o uso de fotos, imagens, voz e nome para toda
publicidade e quaisquer fins relacionados à divulgação e realização da Expô Araçatuba,
em qualquer de suas edições.

6. DAS OBRIGAÇÕES DA VENCEDORA:
A candidata que se consagrar vencedora deverá:
- Ficar à disposição da Rural Eventos para a realização de publicidade nos horários
previamente determinados pela organização, referente à Expô Araçatuba 2018;
- Manter sempre um comportamento cordial com parceiros, apoiadores e público em
geral.
- Não fazer uso público, durante todo o período de sua representatividade de bebidas
alcoólicas, cigarros ou substâncias proibidas por lei;
7 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
O concurso será realizado pela Rural Eventos em parceria com a Secretaria Municipal
da Cultura.
Os casos omissos serão analisados pela Rural Eventos e Secretaria Municipal da
Cultura.

