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REGULAMENTO DO CONCURSO RAINHA DA CIDADE
UNA 2022

1 – OBJETO:

1.1 - Neste documento estão
est
contidas as regras que deverão ser seguidas pelas
candidatas interessadas em participar do concurso RAINHA DA CIDADE–
CIDADE UNA
2022, as quais deverão ser lidas e aceitas pelas candidatas,
candidatas antes do ato da
inscrição para participação no concurso.

1.2 – O presente concurso
so possui como Comissão Organizadora os seguintes
membros,, integrantes da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer:
Lazer

-Kalin Sá Nascimento
-Valdirene
Valdirene Sampaio Monteiro
-Laudecy Lisboa Santos
-Olivaldo de Souza Paixão
-Jennyfer
Jennyfer dos Santos de Jesus
-Reginaldo Santos Oliveira
-Jairo Souza Soares
-Erlon Santos Domingos
-Fernando
Fernando Eugênio Barros Neto
-Reinaldo
Reinaldo da Silva Santos Filho

1.3 – O presente concurso possui
p
Comissão Julgadora composta pelo número de 05
(Cinco) pessoas, não vinculadas à Organização do Concurso, de indicação da
Administração Municipal, sendo que o julgamento será feito de forma IMPARCIAL,
IMPARCIAL
observados os critérios fixados neste regulamento.
regulamento
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1.3.1 - A Comissão Julgadora atuará em todas as fases do concurso.
1.3.2 – Visando manter a lisura do concurso, os nomes dos integrantes da Comissão
Julgadora serão divulgados na data da publicação do resultado das 10 (dez)
candidatass selecionadas para a 2º etapa, da presente competição.

2 - DOS PRÉ-REQUISITOS
REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO:

2.1 - As candidatas devem ter idade entre 18 e 29 anos.
2.2 - As candidatas devem ser residentes no município de Una há, pelo menos, 03
meses antes da data de realização
re
do presente concurso, o que será demonstrado
mediante apresentação de::
a)Comprovante de residência, dentro do período de pelo menos 03 meses antes da
data de realização do concurso municipal, em nome da candidata ou de seus
genitores/responsáveis
/responsáveis legais;
legais OU
b)Autodeclaração de residência, conforme modelo anexo, acompanhada de
comprovante de residência do mesmo endereço citado acima em nome de terceiros,
no período indicado; OU
c)Comprovante
Comprovante de residência em nome de terceiro, acompanhado de Contrato de
Aluguel e recibo de pagamento do aluguel, em nome da candidata ou de seus
genitores/representantes legais, dentro do período indicado.
2.2.1 – Essas informações serão confirmadas, com
com o auxílio da Comissão
Organizadora. A verificação de informações inverídicas resultará na desclassificação
descla
sumária da candidata, além de implicações na esfera penal.

3 - DA INSCRIÇÃO

3.1 - Para participar do
o Concurso RAINHA DA CIDADE DE UNA 2022,
2022 a candidata
deverá realizar sua inscrição,
inscrição no período de 11 (onze) de julho de 2022 ao dia 15
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(quinze) de julho de 2022, pela manhã das 09h às12h e a tarde das 14h às 16h,
16h de
forma presencial, junto ao Departamento de Cultura, localizado na Secretaria da
Educação,
o, Cultura, Esporte e Lazer, cujo endereço é que se segue: Rua Agenor
Miranda, nº 70,, Centro, Una-BA.
Una

3.2 –No ato da inscrição, candidata deverá apresentar:
3.2.1 – Os documentos deverão ser apresentados em formato original acompanhado
de cópia, para fins de validação ou, de cópia autenticada.
• RG e CPF;
• Comprovante de residência, dentro do período de pelo menos 03 meses antes da
data de realização do concurso municipal, em nome da candidata ou de seus
genitores/responsáveis
is legais;
legais OU Autodeclaração de residência, conforme modelo
anexo, acompanhada de comprovante de residência do mesmo endereço citado
acima em nome de terceiros, no período indicado; OU Comprovante de residência
em nome de terceiro, acompanhado de Contrato de Aluguel e recibo de pagamento
do aluguel, dentro do período indicado.

3.2.2 - As informações acerca da residência serão confirmadas, com o auxílio da
Comissão Organizadora. A verificação de informações inverídicas resultará na
desclassificação sumária da candidata, além de implicações na esfera penal.

3.3 – Ainda no
o ato da inscrição, a candidata deverá entregar, junto com a
documentação, um vídeo, formato MP4, por meio de mídia digital (CD/DVD)
(
ou pen
drive, com duração máxima de 2 minutos, em que deverá se apresentar,
apresentar informando:
Nome completo;
Idade;
Endereço;
Há quanto tempo
o reside no município de Una-BA;
Una
e, por fim,
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Respondendo à seguinte pergunta: Qual a importância do resgate da tradição da
RAINHA da Cidade para o Município no contexto do aniversário da cidade de Una.
Una

3.4 - Eventualidades não previstas neste regulamento serão resolvidas pela
Comissão Organizadora, sendo esta soberana em suas decisões.

3.5 - A candidata, ao se inscrever no concurso RAINHA DA CIDADE - UNA 2022,
automaticamente, autoriza o uso de sua imagem,, pelo Município de Una - Bahia, em
todo e qualquer veículo de comunicação no território nacional e exterior.

3.6 - As candidatas, ao se inscreverem,
inscreverem, devem estar cientes de que,caso
que
seja a
vencedora do concurso RAINHA DA CIDADE - UNA 2022,, automaticamente,
automaticamente
passará a ser uma representante municipal nos eventos de comemoração ao dia da
cidade do corrente ano, devendo, assim, ter disponibilidade para as convocações
oficiais e comparecimento dos
d festejos na Municipalidade em questão.
questão

4 - DA SELEÇÃO

4.1 – Cronograma das etapas do concurso:
- De 11 a 15 de julho de 2022: Fase de inscrição das candidatas.
- De 15 a 18 de julho de 2022:
2022 Fase depré-seleção das candidatas inscritas pela
Comissão Julgadora.
- 19 de julho de 2022: Data de divulgação
d
das 10 (dez)) candidatas selecionadas nas
redes sociais da Prefeitura Municipal de Una-BA.
Una
- 25 de julho de 2022 - Data do desfile a ser realizado no anfiteatro do Município de
Una (endereço Praça Municipal Manoel Pereira de Almeida,
Almeida, horário 19h para fins da
escolha da vencedora do concurso RAINHA DA CIDADE - UNA DE 2022 e das
participantes que ficarão em segundo e em terceiro lugar.
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4.2- A seleção da candidata vencedora ocorrerá em duas etapas:

1ª ETAPA:

A) De 15a 18 de julho–A
Análise da documentação e vídeos: Nesta
esta primeira etapa,
etapa
a Comissão Julgadora analisará os documentos e vídeos recebidos; Dentre
D
estes,, serão selecionadas
selecionad até 10 (dez)) candidatas para concorrerem a RAINHA
DA CIDADE – UNA 2022,
2022 cujo resultado preliminar
ar será divulgadonas redes
sociais do Município (instagram e facebook), no dia 19de julho de 2022.
I. Critérios para avaliação: Beleza, simpatia, desenvoltura e comunicação.
II.

O

julgamento

será

feito

por

júri

IMPARCIAL,

a

ser

indicado

pelaAdministração Municipal, com o número 05 (cinco)de
de pessoas não
vinculadas à Organização Do Concurso, tendo como critérios de escolha:
a)BELEZA – Nota de 0 (ZERO)
(ZERO a 10 (DEZ);
b)SIMPATIA – Nota de 0 (ZERO) a 10 (DEZ);
c)DESENVOLTURA
DESENVOLTURA E COMUNICAÇÃO - Nota de 0 (ZERO) a 10 (DEZ).

III. Não serão admitidas notas fracionadas, a exemplo: 8,2/ 9,6/ 9,7. As notas
deverão ser arredondas: 8./8,5/ 9./9,5/10.

2ª ETAPA:

B) Após pré-seleção das 10 candidatas, a segunda etapa ocorrerá no dia 25 de
julho de 2022 - Data do desfile a ser realizado no anfiteatro do Município de Una
(endereço Praça Municipal Manoel Pereira de Almeida, horário 19h para fins da
escolha da vencedora do concurso RAINHA DA CIDADE - UNA 2022 e das
participantes que ficarão em segundo e em terceiro lugar, dentre as candidatas
pré-selecionadas.
nização do desfile:
B.1 Da organização
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B.1.1 As dez candidatas, pré-selecionadas,
pré
irão realizar duas entradas,
desfilando com 2(dois) trajes diferentes:
1º Traje de Gala
2º Traje, de criação/escolha livre, que represente a cultura e raízes unenses.
B.1.2 Os trajes são de responsabilidade
re
das candidatas.
B.1.3 Após a segunda entrada, com o traje de criação/escolha livre, cada
candidata deverá explicar/tecer comentários, de forma oral e perante o público,
após pergunta do apresentador do evento, sobre a escolha do traje utilizado (o
porquê da escolha) e sua importância.
B.2 Avaliação pela comissão julgadora:
B.2.1 Após os desfiles e respostas, a comissão julgadora irá se reunir, durante o
evento, para contabilizar a pontuação de cada candidata e, assim, escolher a
vencedora,
edora, a candidata que ficará em segundo e em terceiro lugar.
B.2.2 Os critérios de avaliação, pela comissão julgadora, contemplará:
a)TRAJE - Nota de 0 (ZERO) a 10 (DEZ);
b)BELEZA – Nota de 0 (ZERO) a 10 (DEZ);
c)SIMPATIA – Nota de 0 (ZERO) a 10 (DEZ);
d)ORIGINALIDADE – Nota de 0 (ZERO) a 10 (DEZ);
e)DESENVOLTURA NA COMUNICAÇÃO Nota de 0 (ZERO) a 10 (DEZ).
III. Não serão admitidas notas fracionadas, a exemplo: 8,2/ 9,6/ 9,7. As notas
deverão ser arredondas: 8./8,5/ 9./9,5/10.

B.3 DA ESCOLHA DA VENCEDORA
B.3.1 A candidata com maior pontuação,, após soma da contagem da
pontuação estabelecida por cada componente da comissão julgadora, será
eleita àRAINHA DA CIDADEUMA
CIDADE
2022, cujo resultado será divulgado, no
evento do desfile, ao público. Também serão divulgados
divulgados o segundo e terceiro
lugar.
B.3.2 A contabilização e verificação dos votos, em ambas as etapas, será feita
pela Comissão Julgadora.
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5- DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS CANDIDATAS

5.1– No decorrer do concurso, ass candidatas inscritas e, posteriormente,
selecionadas, possuem a responsabilidade de cumprir todas as etapas e
comparecer aos eventos,, conforme cronograma descrito neste Regulamento. O não
comparecimento aos mesmos, sem aviso prévio e de forma injustificada, implicará
na anulação da sua seleção.

5.2 – A candidata vencedora possui a responsabilidade de comparecer aos eventos
referentes aos festejos do Aniversário
A
da cidade, inclusive a Micareta, que
acontecerão nos meses de julho e agosto de 2022,
2022 conformelocal
local e horário que
serão previamente definidos
finidos pela Comissão Organizadora.
Organizadora. O não comparecimento
aos mesmos, sem aviso prévio e de forma injustificada, implicará na anulação da
sua seleção, bem como, na obrigatoriedade da devolução do prêmio.

5.3– Para a candidata vencedora, RAINHA DA CIDADE UNA 2022, será garantido
traslado para os eventos/festejos
eventos/f
municipais, com horários de saída e retorno
previamente definidos. Vale
ale salientar que o transporte será disponibilizado para a
candidata selecionada, podendo esta dispor de APENAS 01 (um) acompanhante de
sua escolha.

6 – DA PREMIAÇÃO

6.1 – A candidata escolhida vencedora, além de representar o Município no período
dos festejos da cidadeno
no ano de 2022,receberá
2022,
como prêmio 01 (um)
(u
smartphone,
128GB, Suporte ao cartão de memória – MicroSD até 1TB, Memória RAM 6GB, tela
AMOLED, Tecnologia 4G, Conectividade BlueTooth – WiFi, Processador Octa Core,
Sistema Android, 02 (dois) abadas de bloco para o Micareta
Micareta de Una-BA
Una
2022 (de 29
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de julho a 31 de julho de 2022) e pacote de serviços de salão de beleza
b
para serem
utilizados dentro do período de 01 (um) ano a partir da data de premiação,
premiação com
agendamento previamente acordado com o salão de beleza (cinco serviços básicos
de manicure e pedicure, cinco serviços básicos de designe de sobrancelhas com
hena, três serviços básicos de cabelo que podem ser optados entre: hidratação,
corte e escova).

6.2 – A segunda colocada receberá como prêmio 02 (dois) abadas de bloco
blo para o
Micareta de Una-BA
BA 2022(de
2022(de 29 de julho a 31 de julho de 2022) e pacote de
serviços de salão de beleza para serem utilizados dentro do período de 01 (um) ano
a partir da data de premiação, com agendamento previamente acordado com o
salão de beleza (cinco serviços básicos de manicure e pedicure, cinco serviços
básicos de designe de sobrancelhas com hena,, três serviços básicos de cabelo que
podem ser optados entre: hidratação, corte e escova).

6.3 - A terceira colocada receberá como prêmio 02 (dois) abadas de bloco para o
Micareta de Una-BA 2022 (de 29 de julho a 31 de julho de 2022).

Una Bahia, 11 de Julho de 2022.
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ANEXO I
FICHA DE INSCRIÇÃO RAINHA DA CIDADE 2022
22
DADOS CANDIDATA
Nome Completo______________________________________________________
Completo_____________________________________________
Nome a ser utilizado no concurso_________________________________________
concurso_______________________________
Data e Local de Nascimento_____________________________________
Nascimento ____________________________________________
RG __________________________
__________ CPF ___________________
________________
Endereço Completo____________________________________________________
Completo____________________________
________________
E-mail
mail ______________________________________________________
________________________________
________________
Redes Sociais (Facebook,Instagram, etc.)__________________________
etc
______________
Telefone Fixo _____________________
_________________
Telefone Celular___________
_______________

Atestamos ser verdade, tudo acima declarado.

Data, _______ de____________________________ de _________.

_________________________________________________________
Assinatura (legível por extenso)
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ANEXO II
AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E TERMO
DE RESPONSABILIDADE DA CANDIDATA

Nome:_____________________________________________________
Nome:______________________________________________________________
Nacionalidade:_______________________________________________
Nacionalidade:________________________________________________________
Estado civil:___________________Profissão:______________________________
__________________Profissão:______________________________
__________________Profissão:_______________________________
Portador da Cédula de Identidade RG nº__________________,
nº_________________ Inscrito no CPF/MF
sobnº ___________________.
__________________ Residente na rua:____________________________
_______________
______________Cidade:_______________Estado:__________CEP:___________
Cidade:_______________Estado:__________CEP:___________
Cidade:_______________Estado:__________CEP:___________.

AUTORIZO o uso de minha imagem em todo e qualquer meio de comunicação,
sejam essas, destinadas à divulgação ao público em geral e/ou apenas
apen
para uso
interno da ORGANIZAÇÃO RAINHA DA CIDADE 2022,, desde que não haja
desvirtuamento da sua finalidade. A presente autorização é concedida a título
gratuito, abrangendo o uso da imagem acima mencionada em todo território nacional
e no exterior, em todas as suas modalidades e, em destaque, das seguintes formas:
mídia eletrônica dentre eles painéis, vídeo-tapes,
tapes, cinema, programa para rádio,
radiodifusão, televisão aberta, fechada e por assinatura, bem como sua
disseminação via Internet, independentemente do processo de transporte de sinal e
suporte material que venha a ser utilizado para tais fins, sem limitação de tempo ou
do número de utilizações/exibições, no Brasil e/ou no exterior, através de qualquer
processo de transporte de sinal ou suporte material existente, aindaque não
disponível em território nacional. DECLARO ainda, ter ciência de que as respostas
aos questionamentos dos entrevistadores serão de minha inteira responsabilidade,
tendo conhecimento de que não deverei emitir minhas opiniões pessoais que
q visam
a diminuir, ofender, repudiar ou provocar quaisquer danos à moral, honra,
intimidade, vida privada, ou imagem de pessoas físicas ou jurídicas, e que todas as
declarações e informações dadas à imprensa através de entrevistas aos meios de
radiodifusão e televisão aberta, fechada e por assinatura, que transmitia programa
ao vivo ou gravado, aos meios impressos ou digitais na internet, enseja a
responsabilidade no âmbito civil e penal, deforma que deverei suportar a obrigação
de indenizar o ofendido.

Por esta ser a expressão da minha vontade declaro que concordo com o acima
descrito sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à minha
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imagem ou aqualquer outro, e assino o presente termo de responsabilidade e
autorização ao uso deimagem em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Li e concordo com os termos, ficando por minha responsabilidade de após
efetuar inscrição, não desistir da seleção e nem deixar de comparecer aos eventos
caso seja a vencedora do concurso, sob pena de aplicação de multas e penalidades
imposta pela coordenação do Concurso.

______________________, ____ de ________________, de 2022
20

_______________________________________________________
Assinatura(legível por extenso)
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ANEXO III
AUTODECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA
Eu, ____________________________________________________
______________________________________________________, documento
de

identidade

____________________________,

órgão

exp.___________________,CPF____________________________nacionalidade__
______________,

naturalidade

_____________________,
_____________________,

telefone

(com

DDD)________________________, na falta de documentos para comprovação de
residência em nome próprio, DECLARO, para os devidos fins, sob as penas de Lei,
ser

residente

e

domiciliado(a)

no

endereço:

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________.
DECLARO, ainda, estar ciente de que a falsidade da presente declaração pode
implicar na sanção penal prevista no art. 299 do Código Penal.
OBS: Juntamente
mente a esta declaração é obrigatório o envio de um comprovante de
residência do mesmo endereço citado acima em nome de terceiros.

Una – Bahia, ____ de __________ de 2022.
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