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CONCURSO RAINHA DO MORANGO 2021 
REGULAMENTO 

 
1. DO OBJETIVO 

1.1. Promover a beleza e a cultura da jovem  mulher, e escolher as representantes da 
Feira do Morango em Brazlândia - DF, Rainha e Princesas do Morango 2021, e 
todas as promoções vinculadas à Festa - desempenhando atividades 
determinadas pela Comissão Organizadora do Baile da Rainha do Morango. 

 

 
2. DA COMISSÃO ORGANIZADORA: 

2.1 . A organização do concurso ficará sob a responsabilidade da Comissão 
Organizadora da Rainha do Morango, composta por membros do Poder Público : 
Gerência de Desenvolvimento Social, Diretoria de Articulação e Instituto Rosa dos 

Ventos de Arte, Cultura e Cidadania. 

 
2.2 Ficam nomeados os seguintes membros da Comissão Organizadora 

 
 

Waldinéia Carvalho – Coordenadora de Desenvolvimento  
Luciana Lima – Gerente de Políticas Socias 
Isaias Vila Nova – Diretoria de Articulação 
Valdecir Duarte - Gerente de Cultura 
Maria Luisa Carvalho Ribeiro – Instituto Rosa dos Ventos 
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3. DA INSCRIÇÃO: 

3.1. As inscrições deverão ser realizadas pela candidata ao título de Rainha do 
Morango, de 23 a 24 de agosto, das 8h30 às 12h00 e das 14h00 às 17h00, na 
Administração Regional de Brazlândia. 

 
3.2. Para se inscrever a candidata deverá preencher os seguintes requisitos: 

3.2.1. Ser brasileira ou naturalizada; 
3.2.2. Ser do sexo feminino; 
3.2.3. Ter, até a data do concurso, 28 de agosto de 2021, idade entre 18 

(completos) e 24 anos; 
3.2.4. Apresentar os documentos necessários: 

a) Cópia do Registro Geral (RG) ou cópia da Certidão de Nascimento; 
b) Cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF); 
c) Comprovante de Endereço, em seu nome ou em nome dos pais (Copel 

ou Sanepar); 
d) Comprovante de Matrícula ou Certificado de Conclusão do Ensino 

Médio; 
e) Caso esteja trabalhando, apresentar Declaração de Empregador 

autorizando a participar dos ensaios; 
f) Foto 10x15, retrato frontal, corpo inteiro; 
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g) Assinatura do “Termo de Cessão de Uso de Imagem”. 
 

h) Assinatura do “Termo de Concordância e Responsabilidade”. 
i) Assinatura da “Declaração de Ausência de Parentesco”. 

 
3.2.5. A inscrição será gratuita, porém, está condicionada ao efetivo preenchimento 

de todos os critérios exigidos pelo presente regulamento. 
 

3.2.6. Serão 16 (dezesseis) candidatas que participarão do evento de escolha 
da Rainha do Morango; 

3.2.7 Havendo um número de inscrições de candidatas superior ao disposto no 
item anterior, será realizada uma pré-seleção no dia 28/08/2021. 

 
 

4. DA PRÉ-SELEÇÃO 
4.1. A pré-seleção será realizada somente no caso de haver número superior a 16 

(dezesseis) candidatas inscritas e acontecerá no dia 28/08/2021, às 15h, no Salão 
da ARCAG; 

4.2. A pré-seleção ocorrerá de forma eliminatória e serão convocadas todas as 
candidatas inscritas, o que torna imprescindível a presença, sob pena de 
desclassificação; 

4.3. Em caso de empate a Comissão Organizadora do Baile da Rainha do Morango irá 
classificar as candidatas pelo critério de idade, dando-se preferência a de idade 
mais elevada. 

4.5 O resultado da pré-seleção será divulgado no local, no mesmo dia, após a 
entrevista individual de todas as candidatas. 

 
5. DO CONCURSO 

5.1. O concurso será realizado no dia 28/08/2021, na Sede da ARCAG, Núcleo Rural 
Alexandre de Gusmão, BR-080 KM 13 - Brazlândia, Brasília - DF 

5.2. Participarão do Evento da Feira do Morango as  16 (dezesseis) candidatas, dentre 
elas serão eleitas, pelo corpo de jurados, a Rainha do Morango, a Primeira 
Princesa e a Segunda Princesa do Morango, 

5.3. Estão impedidas de participar do concurso: 
a) Parentes de até quarto grau da Comissão Organizadora; 
b) Parentes de até quarto grau de Funcionários da Administração Regional de 

Brazlândia; 
c) Funcionários da Administração Regional de Brazlândia; 

 
5.4. Fica proibida a utilização inadequada de imagem das candidatas em mídias e em 

redes sociais com fotos sensuais; 
5.5. Será automaticamente excluído a candidata que tentar burlar e/ou fraudar as 

regras estabelecidas neste regulamento. 
5.6. Todas as fotos, vídeos, depoimentos gravados e qualquer tipo de material 

elaborado para o evento, serão exclusivamente utilizados durante o evento  Feira 
do Morango. 

5.7.  Todo o material audiovisual será arquivado na Administração Regional de Brazlândia, na 
Gerência de Cultura; 
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5.8. As candidatas eleitas poderão usar os títulos para fins artísticos; 
5.9 A estrutura que envolve o concurso, que inclui vestido de gala, roupa de banho, 

cabelo e maquiagem  será de responsabilidade da candidata.  
5.10. As candidatas que receberem o título de Rainha, Primeira e Segunda Princesa, 

deverão comparecer com o vestido do desfile até o final do evento; 
5.11.O mandato da Rainha e das Princesas iniciará na solenidade de coroação, 
realizado no dia do evento da escolha, com término na data do próximo concurso. No 
ato irá transferir à sua sucessora eleita o título e a sua representatividade oficial; 

   5.12. Em caso de desistência a Rainha ou Princesa eleita deverá comunicar e justificar 
por escrito à Comissão Organizadora; 
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     6. DA PROGRAMAÇÃO E ENSAIOS 
6.1 A candidata obrigatoriamente deverá participar de todos os ensaios e cumprir 

compromissos da agenda, sob pena de eliminação do concurso; 
6.2  Não será permitida a entrada de estranho à organização do concurso, tanto nos 

ensaios, como na escolha dos vestidos e no camarim no dia do evento. 
6.3 A candidata obrigatoriamente deverá participar da programação da Feira do 

Morango, disponíveis para fotos, vídeos e cumprimentando os presentes no evento, 
no período que compreende 03 a 07/09/2021 e 10 a 12/09/2021. 

 

 
DATA ATIVIDADE HORÁ

RIO 
LOCAL 

27/08/2021 ENSAIO e 
ORIENTAÇÃO 

10:00 SALÃO DA SEDE DA ARCAG 

 
6.4 Poderão surgir outras datas que posteriormente serão divulgadas; 

 
    7.DO JULGAMENTO 

7.1 A Comissão Julgadora será formada por 5 (cinco) jurados, escolhidos pela 
Comissão Organizadora do Evento de escolha, não podendo ter nenhum grau de 
parentesco com as candidatas; 

7.2 A presidência da mesa ficará sob a responsabilidade da Primeira Dama do 
Brazlândia, tendo esta a incumbência de apurar as notas dos jurados. Não tendo 
direito a voto; 

7.3 Como quesito de avaliação será considerado: elegância, beleza, postura, 
desenvoltura, simpatia e passarela; 

7.4 Em caso de empate, a Comissão Organizadora do Baile da Rainha do Morango 
utilizará como protocolo para desempate o sistema de peso para nota de cada 
quesito de acordo com a seguinte ordem: elegância, beleza, postura, 
desenvoltura, simpatia e passarela. A candidata que alcançar a maior nota no 
quesito elegância terá o desempate a seu favor. Persistindo o empate, o 
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desempate será atribuído ao quesito beleza que possui a nota de “peso” inferior e 
assim sucessivamente, postura, desenvoltura, simpatia e passarela. 

 
8.DA PREMIAÇÃO 

8.1 A Rainha do Morango 2021 receberá R$ 1000 reais após o cumprimento da 
programação agendada ; 

8.2 A Primeira Princesa receberá R$ 750,00 após o cumprimento da programação 
agendada; a Segunda Princesa R$ 500,00, após o cumprimento da programação 
agendada,  além de outras premiações de patrocinadores; 

8.3 As dezesseis candidatas receberão um lembrança do evento a ser definida pelos 
patrocinadores; 

9.DAS DIPOSIÇÕES FINAIS 
9.1 O presente regulamento poderá ser alterado e/ou o concurso suspenso ou 

cancelado, sem aviso prévio, por motivo de força maior ou por qualquer outro 
motivo que esteja fora do controle da Comissão Organizadora da Rainha do 
Morango e que comprometa a realização do concurso de forma a impedir ou 
modificar substancialmente a sua condução como originalmente planejado; 

9.2 A cópia deste Regulamento poderá ser obtida no site 
http://www.brazlandia.df.gov.br 

9.3.Maiores esclarecimentos e informações sobre o evento poderão ser obtidas 
através da Comissão Organizadora da Rainha do Morango, pelos telefones: 
61 3550 6338 com Mariana; 
9.4 Todo comunicado oficial será divulgado através do site; 

http://www.brazlandia.df.gov.br; 

 
WALDINÉIA CARVALHO PEREIRA 
Coordenador de Desenvolvimento 

 

http://www.brazlandia.df.gov.br/
http://www.brazlandia.df.gov.br/
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CONCURSO RAINHA DO MORANGO 2021 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 
NOME: 

DATA DE NASCIMENTO: IDADE: 

Nº RG: Nº CPF: 

E-MAIL: 

NOME DA MÃE: 

PROFISSÃO DA MÃE 

NOME DO PAI: 

PROFISSÃO DO PAI : 

RESPONSÁVEL LEGAL: 

Nº RG: Nº CPF: 

ENDEREÇO RESIDENCIAL: Nº 

BAIRRO: CEP: 

TELEFONE RES.: TELEFONE CEL.: 

HÁ QUANTO TEMPO RESIDE EM ALMIRANTE TAMANDARÉ: 

ESTUDA: SIM( ) NÃO( ) 

NOME DA ESCOLA: 

TRABALHA: SIM( ) NÃO( ) 

NOME DA EMPRESA: 

ENDEREÇO COMERCIAL: 

TELEFONE COMERCIAL: 

MEDIDAS 

ALTURA: PESO: 

QUADRIL: BUSTO: 

CINTURA: MANEQUIM: 

CALÇADO: 

COR DO CABELO: COR DOS OLHOS: 

SIGNO: HOBBY: 
 

JÁ PARTICIPOU DE ALGUM TIPO DE CONCURSO: SIM( ) 

ANO QUAL?_ OU NÃO(  ) 
 

Declaro que os dados acima citados são verdadeiros, assumindo total responsabilidade pela 

veracidade dos mesmos. 
 

Brasília, _ de de 2021 

 

 
_______________________________________ 

  

Assinatura da Candidata 
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DECLARAÇÃO AUSÊNCIA DE PARENTESCO 

 

 
Eu,   , carteira de identidade 

nº , e CPF nº , DECLARO, para os devidos fins que 

não possuo parentesco consanguíneo ou afim, até 4° grau, com empregados e/ou 

dirigentes da Comissão Organizadora do Concurso Rainha do Morango 2021 e da 

Administração Regional de Brazlândia. 

 

 
Brasília, de de 2021 

 
 
 
 
 

ASSINATURA DA CANDIDATA 

 
 
 
 
 

CONCURSO RAINHA DO MORANGO 2021 
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CONCURSO RAINHA DO MORANGO 2021 
 
 

 

TERMO DE CONCESSÃO DE IMAGEM 
 

Eu   (nome da 
candidata) , portador da Cédula de Identidade RG nº   , 
inscrito no CPF.nº   ,residente à 
 , nº , na cidade de      , 
AUTORIZO o uso de minha imagem em todo e qualquer material entre fotos, documentos 
e outros meios de comunicação, para ser utilizada em campanhas promocionais e 
institucional para promover o concurso da Rainha do Morango destinadas à divulgação 
ao público em geral e/ou apenas para uso interno desta instituição, desde que não haja 
desvirtuamento da sua finalidade. 
Por esta ser a expressão da minha vontade declaro que autorizo o uso acima descrito 
sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à minha imagem ou a 
qualquer outro, e assino a presente autorização em 02 (dias) vias de igual teor e forma. 

 
Brasília , de , de 2021. 

 
 
 
 

 

Assinatura da candidata 
 
 


