
 
 

 
 

  

 
 

CONCURSO “SOBERANAS DA ASCAMAJA 

REGULAMENTO GERAL 

 

1- Das Inscrições: 

1.1- O concurso para a escolha das Soberanas da Associação das Câmaras de Vereadores do 

Alto Jacuí e Região – ASCAMAJA, tem como objetivo eleger as representantes da beleza, 

graça, simpatia, cultura e aspectos gerais, representando as Câmaras de Vereadores 

integrantes da Associação. 

1.2- A ASCAMAJA fará a escolha através das Câmaras associadas, que darão apoio, suporte e 

incentivo para sua representante, sendo que as Câmaras de Vereadores poderão participar 

apresentando uma candidata com os requisitos para ostentar os títulos de Soberanas. 

1.3- As candidatas deverão ter idade mínima de 16 (dezesseis) anos completos até a data do 

evento, comprovados através do documento de identidade e máxima 24 anos. 

1.4- As candidatas não poderão ser casadas ou estar em União Estável e também não pode ter 

filhos. 

1.5- A candidata deverá residir no município associado à ASCAMAJA, no período de pelo 

menos seis meses. Deverá estar disponível para participação nos eventos em que for 

convidada e demonstrar comportamento social compatível com o Título a que concorrem. 

1.6- As inscrições serão aceitas a partir do dia 08/10/2021 e entregues impreterivelmente, até o 

dia 28/10/2021, até às 15h, via e-mail (ascamaja@gmail.com) com o preenchimento do 

formulário em anexo ao regulamento, remetendo fotos da candidata (mínimo 2 fotos).  

1.7- O Título tem a vigência de dois anos. 

1.8- Cada Câmara de Vereadores poderá indicar somente uma candidata. 

 

2- Da Avaliação: 

2.1- Aspectos a serem Avaliados nas Candidatas: 

- Apresentação e oratória (35 (trinta e cinco) Pontos; Com tempo de 02 (dois minutos de    

apresentação; 

- Beleza, simpatia, desfile, desenvoltura (sessenta e cinco Pontos); 



 
 

 
 

  

 
 

2.1.2 - O Desfile Individual e Coletivo na passarela, por ordem alfabética – Traje de gala a 

escolha da Candidata – acontecerá no dia 05/10/2021 ao final do evento da 

ASCAMAJA.  

- Do Desfile: As candidatas passarão por três etapas perante a comissão julgadora: 

a) Desfile Coletivo na Passarela do Evento; 

b) Desfile Individual na Passarela do Evento; 

3- Do Credenciamento: 

3.1- As candidatas deverão estar presentes impreterivelmente, nos horários e datas marcadas. 

4- Da Classificação: 

4.1- As candidatas que obtiver a maior pontuação na soma total de todos os aspectos avaliados 

serão respectivamente: Rainha, 1ª e 2ª princesas da ASCAMAJA. 

4.2- Para critério de desempate, caso venha ocorrer, vencerá a candidata que obtiver maior 

pontuação na Avaliação de Passarela, e, se ainda persistir empate será a candidata que tiver 

maior idade. 

 

5- Dos Jurados: 

5.1- A comissão Julgadora do Desfile será composta por no mínimo 05 (cinco) e no máximo 07 

(sete) membros; 

5.2- Os componentes da Comissão Julgadora serão representados por indicações da 

ASCAMAJA. 

 

6- Do Município: 

6.1- A Câmara de Vereadores será responsável pela preparação das candidatas e ensaios.  

6.2- A Câmara de Vereadores se responsabilizara por um curso básico de etiqueta, postura, 

boas maneiras às candidatas, em dia e local a ser definido.  

 

7- Da Entidade: 

7.1- A Câmara de Vereadores será responsável pela produção e apresentação da sua candidata 

na Avaliação Oral (Entrevista) e Avaliação de Passarela (Desfile). 

 



 
 

 
 

  

 
 

8- Disposições Gerais: 

8.1- As vencedoras do Concurso deverão Comprometer-se a participar sempre que forem 

convocadas aos Eventos da ASCAMAJA, e se for o caso, em Eventos Regionais. E no 

próximo Concurso comparecer a solenidade de passagem de faixa e coroa para sua 

sucessora. 

8.2- As candidatas deverão assinar um termo de compromisso de se fazer presente, sempre que 

for solicitada pelo seu Município. 

8.3- Quando convocadas para representar a ASCAMAJA em Eventos Solenes e Oficiais, as 

Soberanas terão suas despesas com viagem e alimentação custeadas e receberão uma ajuda 

de custo para despesas com salão de beleza. 

8.4- No encerramento do mandato as soberanas deverão devolver a coroa. 

8.5- A Comissão Organizadora dará assistência às candidatas no que se refere às informações e 

detalhes do concurso. 

8.6- A candidata deverá estar representando uma localidade ou entidade. 

8.7- As torcidas poderão ser organizadas, mas não acarretam pontuação extra a sua candidata, 

porém, o uso de equipamento sonoro acarreta a perda de pontuação de sua representante. 

8.8- Os casos omissos no presente regulamento serão resolvidos em comum acordo pela 

comissão organizadora. 

 

Fortaleza dos Valos, 05 de outubro de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

  

 
 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO: 

NOME COMPLETO: 

DATA DE NASCIMENTO: 

TELEFONE DE CONTATO: 

E-MAIL: 

WHATSAPP: 

PÁGINA NO FACEBOOK: 

NOME DOS PAIS: 

MÃE:_______________________________________________________________________                                                                                  

     PAI: ________________________________________________________________________ 

 

ENDEREÇO DA CANDIDATA: RUA:_______________________________________________ 

Nº:_____________ CEP:_______________________ BAIRRO:___________________________ 

CIDADE:_______________________________________________________________________ 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE: 

GRAU DE ESCOLARIDADE: 

* As fotos deverão serem anexadas junto ao e-mail no envio da inscrição * 

DECLARAÇÃO: 

DECLARO ESTAR CIENTE DAS NORMAS E REGRAS DO EVENTO DE ESCOLHA DAS 

SOBERANAS DA ASCAMAJA, CONCORDANDO COM O REGULAMENTO E REGRAS DO 

MESMO. 

 

------------------------, ---------, -------------- DE 2021.                    _______________________________ 

   (Cidade)                   (data)       (mês)                                                  Assinatura da Candidata 

 

_______________________________                                      __________________________________ 

Assinatura Câmara de Vereadores                                               

 

 

 

Autorizo a mesma, na condição de responsável legal, a participar do evento. 

 

_________________________________________ 

Assinatura Responsável (Caso de Menor) 

                                               Nome: 

                                             Documento: 

 


