
 
 

 
 
 
 

 
 
  
 

 

REGULAMENTO DO CONCURSO PARA A ESCOLHA DA RAINHA, PRINCESA E 

MADRINHA  DE RODEIO DE ALTO TAQUARI 2022 

 

 

 DO OBJETIVO 

O Concurso disciplinado por este Regulamento que fica a cargo da realização e 

organização  da Prefeitura Municipal de Alto Taquari através da Secretaria de Educação e 

Cultura  e organizadores locais. O Concurso, tem como objetivo a eleição da Rainha, 

Princesa e Madrinha da 25ª Expo Taquari 2022, que se realizará de 07 a 10 de Setembro 

de 2022, no Recinto de Exposições local. 

1.2 – As eleitas terão como objetivo de sua representatividade divulgar a edição do 25ª 

Expo Taquari 2022 e seus valores sociais, históricos e culturais. 

 
1. DO CONCURSO 

 

1.1- O concurso  se realizará no dia 07 de Setembro de 2022, no Recinto de 

Exposições de Alto Taquari e será  constituído de quatro (04) fases, a saber: 

 

• Fase 1 – Inscrições; 

• Fase 2 – Pré-seleção; 

• Fase 3 – Escolha das Finalistas; 

• Fase 4 – Desfile e julgamento. 

 

1.1 A fase 1 – Inscrições do Concurso  Rainha  do  Rodeio 2022, realizar-se- a dentre 

os dias 22 de julho à 08 de Agosto de 2022. As interessadas deverão baixar o 

Regulamento e a Ficha de inscrição no site oficial da Prefeitura de Alto Taquari ou retirá 

- la na Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Após ser preenchida, a mesma 

deverá ser entregue, junto a outros documentos especificados neste Regulamento na 

secretaria de Educação e Cultura em envelope lacrado com o nome da interessada 

e descrito  “Concurso  Rainha  de  Rodeio de Alto Taquari 2022”.  
Parágrafo Ùnico: Não serão aceitas inscrições por telefone ou e-mail; 
 

   1.2– A fase 2 – A Pré-seleção do Concurso da Rainha terá caráter classificatório da qual 

serão selecionadas 10 candidatas  para etapa final e ficará a cargo da organização. A 

data  e local da Pr é-seleção será divulgada posteriormente. 

 

1.3 - A fase 3- O nome das finalistas será divulgado na data a definir pela Organização; 



 
 

 
 
 
 

 
 
  
 

 

     1.4 - A Fase 4 – O Desfile e o julgamento do Concurso da Rainha de Rodeio de Alto 

Taquari 2022, acontecerá no dia 07 de Setembro de 2022 , no Recinto de Exposições a 

partir das 20 horas, onde as candidatas desfilarão em  traje típico, e serão escolhidas por 

critério de pontuação em ordem decrescente para as posições a saber:  

 

1ª colocada - RAINHA DO RODEIO DE ALTO TAQUARI 2022, 

2ª colocada - 1ª PRINCESA  DO RODEIO DE ALTO TAQUARI  2022, 

3º colocada -   2ª PRINCESA DO RODEIO DE ALTO TAQUARI 2022 

4ª colocada - MADRINHA DO RODEIO DE ALTO TAQUARI 2022; 

 
1.5– A organização do concurso é de responsabilidade da Prefeitura Municipal,Secretaria de 
Educação e  Cultura e coordenadores do Evento. 

1.6– O mandato das eleitas se estenderá até a próxima edição da escolha da 

Rainha,Princesas e Madrinha do Rodeio de Alto Taquari 2023. 

 
2. ORGANIZAÇÃO 

 

   2.1– Caberá à Organização do Evento zelar pelo cumprimento das normas aqui 

expostas, bem como resolver  possíveis casos omissos a este regulamento; 

 

2.2– O corpo de jurados será composto por pessoas de reconhecida competência e 

imparciais, sem qualquer  parentesco  ou vinculação com as candidatas, que ficarão 

responsáveis pela escolha das 04 (quatro) vencedoras; 

 

2.3– Desfile e julgamento. 
 
 3.DA PRODUÇÃO 
 
– A maquiagem e cabelo ficam a critério exclusivo das Candidatas. 
– As candidatas desfilarão usando  traje típico do estilista Marcelo Ortale. 
 PARÁGRAFO ÚNICO: A escolha da cor do traje típico será por ordem de sorteio. 
 

     4 -DAS CANDIDATAS E DOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDADE 

 

      4.1– Só poderá participar e ser eleita a candidata que preencher as seguintes condições: 
 

   a) Ter residência f ixa no Municíp io ; 
    b) Ter entre 15 e 25 anos completos até a data da realização do concurso; 
    c) Ter disponibilidade para promover a Expo Taquari 2022; 
    d) Não ter recebido o título de Rainha nas edições anteriores; 
    e) Não ter parentesco, natural ou civil, de primeiro e segundo graus, em linha reta ou 
colateral, consanguíneo ou afim, com qualquer membro do corpo de jurados e 
organização; 
 



 
 

 
 
 
 

 
 
  
 

      
 4.2– Todas as candidatas inscritas deverão participar dos ensaios preparatórios para o 
concurso, a critério da     organização, sob pena de desclassificação. 

    4.3 – Todas as candidatas autorizam, sem direito a qualquer remuneração, o uso de 
fotos, imagens, voz e nome para toda publicidade e quaisquer fins relacionados à 
divulgação e realização do Concurso. 
 

     5 - DAS INSCRIÇÕES 
 

       5.1– As interessadas em participar do concurso deverão baixar o Regulamento  e a 
Ficha de inscrição no site oficial da Prefeitura de Alto Taquari ou retirá - la na secretaria de 
Educação e Cultura,localizada na Avenida Macário Subtil de Oliveira nº1060,onde deverá 
entregá - la preenchida; 
 
       5.2  - Ao participar do presente concurso as concorrentes concordam em ceder a 
Prefeitura Municipal, a Secretaria de Educação e Cultura, gratuitamente, por tempo 
indeterminado o  direito de utilização de seus nomes, imagens, e sons de voz para efeito de 
divulgação do concurso e da Expo Taquari 2022. 
 

5.3 – Junto com a Ficha de Inscrição, a candidata deverá entregar os seguintes 
documentos, sob pena de indeferimento da inscrição: 

 
    a)fotocópia da carteira de identidade e do CPF; 
    b)fotocópia do comprovante de endereço; 
    c)Termo de Responsabilidade (anexo a este Regulamento); 
    d)Caso a candidata seja menor de idade necessário autorização por escrito dos pais ou 
responsáveis. 

 
   5.4 - A taxa de inscrição é isenta; 
 
 

6 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PARA FASE 4 
 

   6.1– O julgamento será realizado pelo corpo de jurados composto por até 05 integrantes, 
tendo em vista os requisitos: 
 

a) Postura ; 
 

b) Desenvoltura ; 
 

c) Beleza; 
 

d)Simpatia; 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Caso ocorra empate entre duas candidatas será feito um novo 
desfile e uma nova votação para o desempate. 
 

  



 
 

 
 
 
 

 
 
  
 

 
  7 DA PREMIAÇÃO 

 
    7.1– A Rainha,1ªPrincesa, 2ª Princesa e Madrinha do Rodeio de Alto Taquari 2022 
receberá a Faixa,coroa e a seguinte premiação: 
 
 1º Lugar: R$ 3000,00 
 2º Lugar: R$ 2500,00 
 3º Lugar: R$ 2000,00 
 4º Lugar :R$ 1500,00 

 
8 DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES 

 
8.1 - A partir da proclamação oficial do resultado do concurso, as eleitas se 

comprometem a: 
 

a)ficarem à disposição da Comissão Organizadora do Rodeio de Alto Taquari 2022, 
para eventos, confraternizações e demais atividades que a representatividade impõe, 
portando-se, sempre, de maneira condizente com o cargo e obedecendo a todas as 
disposições deste Regulamento, sob pena de perda do título; 
b) usar os trajes, calçados e acessórios definidos pela comissão organizadora sempre 

que comparecerem a atos de             divulgação e representação; 
   c)realizar a divulgação do Rodeio de Alto Taquari 2022; 
    d)participar todos os dias do Evento; 
 
    9.1– Ao entregar a Ficha de Inscrição, a candidata declara conhecer e concordar com o 
Regulamento Oficial do Concurso, comprometendo-se a cumpri-lo integralmente sob pena 
de cancelamento da inscrição e, se eleita, de perda da representatividade. 
 
   9.2– Nas hipóteses de caso fortuito e/ou força maior, a organização do presente 
Concurso se reserva ao direito               de proceder à alteração de cláusulas deste Regulamento, 
do prêmio oferecido e/ou data de seleção, cujas alterações              serão amplamente 
comunicadas aos participantes e demais interessados. Quaisquer pontos não abordados 
neste regulamento serão dirimidos por uma Comissão Organizadora. Suas decisões serão 
soberanas, irrevogáveis e irrecorríveis e levarão em conta a legislação pertinente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
 
  
 

 

ANEXO I 
FICHA DE INSCRIÇÃO 

CONCURSO RAINHA DO RODEIO 2022  
 

A candidata, ao preencher e assinar a ficha oficial de inscrição declara para todos os fins de direito, que esta de 

pleno acordo com as exigências, requisitos e responsabilidades contidas no “Regulamento do Concurso Rainha 

do Rodeio da 25ª EXPOTAQUARI”, ficando claro que o não cumprimento do regulamento importará em 

desclassificação, sem quaisquer direitos ou reparação. 

INFORMAÇOES GERAIS 

Nome:                                                                                                                              Idade: 

Filiação: Pai 

Mãe 

Data de Nascimento:                                        RG:                                                CPF:  

Endereço Residencial: __________________________________________________________ 

Bairro: ________________________ CEP: ______________________  ALTO TAQUARI/MT| 

Fone Residencial: __________________________________   Celular: ____________________ 

E-mail:  ______________________________________________________________________ 

Gosta de Rodeio: (  ) Sim (  ) Não  

Porque mereço ser eleita a Rainha do rodeio 2022?  __________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Declaro ter pleno conhecimento do regulamento Oficial do Concurso Rainha do Rodeio e manifesto minha 

concordância integral com os termos nele constantes, comprometendo-me a cumpri-lo sob pena de 

cancelamento da inscrição.   

                                                                                               ALTO TAQUARI/MT,____ /_________ /2022 

 

_________________________________                        _________________________________    

Assinatura Candidata                                                           Assinatura responsável 



 
 

 
 
 
 

 
 
  
 

  

ANEXO II  
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE IMAGEM 
CONCURSO RAINHA DO RODEIO 2022 

 

  

Eu, ________________________________________________________________________ , portadora do 

R.G.___________________ , com idade de ________ anos, após ler e analisar o presente regulamento da 

Escolha da Rainha e Princesa do Rodeio da 25ª EXPOTAQUARI declaro estar ciente do seu conteúdo, 

preenchendo todos os requisitos, Autorizo, a título gratuito, o uso do meu nome, sons, fotos e minhas 

imagens, em todos os tipos de mídias, a serem utilizados pela Comissão e patrocinadores ou terceiros por ele 

expressamente autorizados, para divulgação do evento. Caso seja eleita, comprometo-me ainda a cumprir o 

regulamento por mim recebido e lido, durante todo meu mandato.  

ALTO TAQUARI/MT,____ /_________ /2022 

 

Assinatura Candidata 

 

 

Assinatura Responsável 

 

  



 
 

 
 
 
 

 
 
  
 

 

ANEXO III 
TERMO DE RESPONSABILIDADE 

CONCURSO RAINHA DO RODEIO 2022 
 

 
 Eu ____________________________________________________________________, portador do 

documento de identidade nº ____________________ e CPF nº ___________________________residente e 

domiciliado (a) na rua ______________________________________________________________________ 

Bairro__________________________________________, 

Cidade _______________________________, Estado ________________________. 

 

 Declaro para os devidos efeitos legais que AUTORIZO, na qualidade de _________________ (pai, mãe ou 

tutor legal), a menor________________________ 

______________________________________________________________________, 

CPF nº:___________________________, para todos os fins de direito, autorizo o menor acima qualificado a 

participar do CONCURSO PARA ESCOLHA DA RAINHA E PRINCESA DO RODEIO DE ALTO TAQUARI/MT, e por 

consequência a veiculação e o uso das imagens elaboradas para efetivação da inscrição e participação no 

referido concurso. Por fim, declaro estar ciente dos Termos do Regulamento do Concurso. 

 

 
 

ALTO TAQUARI/MT,____ /_________ /2022 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

Assinatura responsável 

 

 


