
 

MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

DECRETO Nº 3.423, DE 17 DE JULHO DE 2019

Regulamenta  o  Concurso  Senhorita
Festiqueijo 2020/2021. 

O Vice-Prefeito no exercício do cargo de Prefeito do Município de Carlos Barbosa, Estado
do  Rio  Grande  do  Sul,  no  uso  de  suas  atribuições  legais,  que  lhe  são  conferidas  pela  Lei
Orgânica Municipal, 

DECRETA:

Art. 1º Ficam definidas as normas do Concurso Senhorita Festiqueijo,  conforme regulamento
constante no anexo único deste decreto.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Carlos Barbosa, 17 de julho de 2019.

Roberto Da-Fré,
Vice-Prefeito  no  exercício  do  cargo  de  Prefeito  do
Município de Carlos Barbosa, RS.

Conferido por Daniel Francisco Scotta,
Assessor Jurídico.

Redigido por Damires Scottá,
Secretaria Municipal da Administração.

Registre-se e publique-se, 
Em 17 de julho de 2019.

Clarisse Fátima Lagunaz
Secretária Municipal da Administração.



 

MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

REGULAMENTO DO CONCURSO
SENHORITA FESTIQUEIJO E DAMA DE COMPANHIA 2020-2021

I – OBJETIVOS

Art. 1° Para o FestiQueijo 2020-2021 serão eleitas uma Senhorita FestiQueijo e uma Dama de
Companhia em solenidade a ser realizada no dia 19 de outubro de 2019, no Centro Municipal de
Eventos Sérgio Luiz Guerra.

Art. 2º Além dos nomes da Senhorita FestiQueijo e da Dama da Companhia, será registrado em
documento, devidamente assinado por todos os componentes da Comissão Avaliadora, os nomes
de todas as candidatas em ordem de colocação no concurso, com a finalidade de substituí-las em
caso de necessidade, quer seja por vontade das soberanas eleitas, por descumprimento de uma ou
mais cláusulas do presente regulamento ou por outros motivos alheios a vontade das partes.

Paragrafo único.  A substituição seguirá obrigatoriamente a mesma ordem de classificação do
concurso.

Art. 3° A Senhorita FestiQueijo e a Dama de Companhia serão representantes de Carlos Barbosa
nos eventos oficiais, bem como nas promoções vinculadas ao FestiQueijo em nosso Município
e/ou fora dele.

Art.  4°  A eleição  da  Senhorita  FestiQueijo  e  de  sua  Dama de  Companhia  será  regida  pelo
presente regulamento.

II - DA COMISSÃO ORGANIZADORA

Art.  5° A Comissão Organizadora do concurso será responsável  por  conduzir  e/ou fiscalizar
todos  os  trabalhos  relativos  ao  concurso,  os  quais  serão  desenvolvidos  em total  atenção  ao
presente regulamento.

Art. 6° A Comissão Organizadora, após o veredicto final do concurso, continuará dando apoio e
suporte à Senhorita FestiQueijo e sua Dama de Companhia para o correto e fiel exercício de suas
funções.

III – DAS INSCRIÇÕES

Art.  7°  As  candidatas  aos  cargos  de  Senhorita  FestiQueijo  e  Dama de  Companhia  deverão
preencher os seguintes requisitos:

a) Ser brasileira, do sexo feminino.

b) Possuir, no mínimo, 18 (dezoito) anos de idade completos e, no máximo, 30 (trinta) anos de
idade, até a data de início do FestiQueijo 2020;

c) Ser solteira;
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d) Estar domiciliada no Município de Carlos Barbosa há,  no mínimo, 1 (um) ano, mediante
comprovante hábil de residência, podendo residir em outro local durante alguns dias da semana,
em razão dos estudos, devendo, porém, estar participando ativamente da rotina da comunidade
barbosense;

e) Protocolar a ficha de inscrição devidamente preenchida, junto com os demais documentos que
forem solicitados;

f) Não ter filhos, nem estar grávida;

g) Não participar de outros concursos similares;

h) Não ter sido eleita Senhorita FestiQueijo ou Dama de Companhia em edições anteriores;

i) Ter o ensino médio completo.

Art. 8° No ato da inscrição a candidata deverá entregar, junto com a ficha de inscrição (anexo I):

a) Duas fotografias no tamanho 13cm x 18cm (uma de rosto e uma de corpo inteiro);

b) Cópia de documento de identificação com foto;

c) Cópia de comprovante de residência;

d) Cópia do Certificado de Conclusão do Ensino Médio e/ou comprovante de escolaridade;

e) Termo de compromisso devidamente preenchido e assinado (anexo II);

f)  Termo de autorização de uso de fotos,  imagem e nome para publicidade e quaisquer fins
relacionados  ao  concurso,  sem  gerar  quaisquer  ônus  para  a  Comissão  Organizadora  e  a
Administração Municipal (anexo III).

Art. 9º As inscrições das candidatas iniciam no dia 29 de julho e encerram no dia 30 de agosto de
2019.

Art. 10° A Comissão Organizadora do concurso reserva-se o direito de vetar qualquer inscrição
fora dos critérios exigidos pelo presente regulamento.

Art. 11º O prêmio especial oferecido à Senhorita FestiQueijo e sua Dama de Companhia poderá
ser desfrutado pelas mesmas, em data prevista pela Comissão Organizadora, próximo ao término
do segundo ano de mandato.

IV – DO COMPROMISSO DA CANDIDATA
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Art. 12° A candidata deverá ter disponibilidade de horários para participar de toda a programação
do pré-concurso, sendo a frequência fator de avaliação pela Comissão Avaliadora.

Art. 13° A candidata, caso seja eleita, comprometer-se-á a participar da programação e acatar as
determinações estabelecidas pelas Diretorias do Festiqueijo 2020-2021, estando disponível para
representar o município e/ou evento, inclusive nos finais de semana e feriados, no município ou
em outras cidades.

Art.  14º  A candidata  eleita,  durante  todo  o  seu  mandato,  deverá  atender  integralmente  as
condições  contidas  nas  alíneas  'c',  'f,'  e  'g'  do  art.  7º,  do  presente  regulamento,  bem como
permanecer residindo no município.

Art. 15º Casos omissos serão decididos por deliberação da Comissão Organizadora do concurso.

COMISSÃO ORGANIZADORA DO CONCURSO
SENHORITA FESTIQUEIJO E DAMA DE COMPANHIA 2020-2021
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FICHA DE INSCRIÇÃO
CONCURSO SENHORITA FESTIQUEIJO E DAMA DE COMAPANHIA– 2020 / 2021

NOME DA CANDIDATA:

FILIAÇÃO

NOME DO PAI:

NOME DA MÃE:

NATURALIDADE

CIDADE: ESTADO:

DADOS PESSOAIS

DATA NASC.: RG: CPF:

RESIDÊNCIA

RUA: Nº / COMP.:

BAIRRO: FONE: CELULAR:

E-MAIL:

TRABALHO

EMPRESA:

ENDEREÇO: Nº / COMP.:

FONE: E-MAIL:

ESCOLARIDADE

GRAU DE INSTRUÇÃO:

INSTITUIÇÃO DE ENSINO:

CURSO:

INFORMAÇÕES PESSOAIS

ALTURA: PESO: BUSTO:

CINTURA: QUADRIL: MANEQUIM Nº:

CALÇADO Nº:

OUTRAS INFORMAÇÕES QUE JULGAR NECESSÁRIAS

De acordo com os artigos 13º e 14º do regulamento, comprometo-me a participar de todas as programações, cursos e
reuniões do pré-concurso, bem como, se eleita, acatar e estar à disposição da comissão para as devidas divulgações e
representações do município e dos FestiQueijos 2020 e 2021.

Carlos Barbosa, ______ de __________________ de 2019.

ASSINATURA DA CANDIDATA: ______________________________________________
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TERMO DE COMPROMISSO

Pelo  presente  termo,  comprometo-me  a  cumprir  integralmente  às  exigências  do
FestiQueijo  2020-2021,  por  intermédio  da  Comissão  Organizadora  do  Concurso  Senhorita
FestiQueijo e Dama de Companhia e Diretorias do FestiQueijo, na qualidade de candidata ao
título de Senhorita ou Dama de Companhia deste evento.

Declaro estar de pleno acordo com as condições estabelecidas, assumo o compromisso
de, caso eleita, prestigiar, honrar e zelar pela imagem e tradição do FestiQueijo e da cidade de
Carlos Barbosa.

Antes do Concurso, de mim será exigido:

a. Cumprir a programação estabelecida pela Comissão Organizadora do concurso;

b. Manter um relacionamento amigável com as demais candidatas;

c. Respeitar, consultar e atender a Comissão Organizadora do concurso em qualquer momento;

d. Acatar a decisão da Comissão Avaliadora;

e. Desfilar  no  dia  da  escolha,  em traje  a  ser  determinado  pela  Comissão  Organizadora  do
concurso.

Se eleita Senhorita FestiQueijo ou Dama de Companhia, terei como responsabilidade, sem
que caiba qualquer remuneração:

a. Aceitar e atender solicitações das Diretorias do Festiqueijo;

b. Participar  de  atividades  promocionais  e/ou  publicitárias,  viagens,  eventos  e  festividades
sempre que solicitado, representando o FestiQueijo e a cidade de Carlos Barbosa em todos os
momentos, em traje a ser definido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Turístico,
Indústria e Comércio;

c. Zelar pelo bom nome do FestiQueijo e de mim mesma;

d. Manter o estado civil (solteira) até entrega do título;

e. Manter um relacionamento amigável, responsável e de comprometimento com as Diretorias
do  FestiQueijo  2020-2021,  bem  como,  com  a  colega  eleita  (Dama  de  Companhia  ou
Senhorita FestiQueijo).

Como Senhorita FestiQueijo ou Dama de Companhia não me será permitido:

a. Recomendar produto ou atividade de espécie alguma, utilizando o nome do FestiQueijo, sem
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a prévia autorização por escrito das Diretorias do FestiQueijo 2020-2021. Entretanto, poderei
exercer minha atividade profissional normalmente;

b. Participar de atos ou atividades públicas, em nome do FestiQueijo, sem a prévia consulta às
Diretorias do Festiqueijo 2020-2021.

Estou ciente de que a duração deste compromisso inicia a partir da proclamação como
Senhorita FestiQueijo ou Dama de Companhia, até a entrega oficial da faixa/coroa à minha
substituta.  A recusa  ao  cumprimento  de  qualquer  um  dos  itens  acima,  importará  no
afastamento  antes  da  realização  do  próximo  concurso  e  na  perda  do  título  e
correspondentes prêmios que me couberem, caso eleita, para minha substituta eventual.

Carlos Barbosa, ______ de _________________ de 2019.

________________________________________

Assinatura da candidata
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM

Eu, __________________________________________________, __________________,
                                                         (nome)              (nacionalidade)
___________________,  portador  do  documento  de  identidade  RG  nº  _______________,
(estado civil)
CPF  nº_________________________,  residente  à  Rua  ________________________________,
nº_____, _________________, __________________ – ____ ,
                         (bairro)                               (cidade)                       (estado)

AUTORIZO o uso de minha imagem em todo e qualquer  material,  especialmente  fotos  e

documentos, para ser utilizada em campanhas de divulgação do Concurso Senhorita FestiQueijo

e  Dama  de  Companhia  2020-2021.  A presente  autorização  é  concedida  a  título  gratuito,

abrangendo o uso da imagem acima mencionada em todo território nacional e no exterior, das

seguintes formas: anúncios em revistas e jornais em geral; mídias eletrônicas (painéis, vídeo-

tapes,  televisão,  cinema,  programa  para  rádio,  entre  outros),  mídias  virtuais  (blogs,  sites,

facebook, instagram, buscador de pesquisa, etc...), entre outros.

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.

 

Carlo Barbosa, ___ de ______________ de 2019.

__________________________________________
Assinatura
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DECLARAÇÃO DE MORADIA

Declaro  para  os  devidos  fins  que  eu,
__________________________________________________,  portadora  do
Documento de Identidade RG nº ________________________________, CPF nº
________________________________,  resido  em  Carlos  Barbosa,  no
endereço___________________________________________________________,
sendo  responsável  pelas  informações  acima  prestadas  e  estou  ciente  das
penalidades cabíveis se comprovada falsidade.

Carlos Barbosa, ____ de ______________ de 2019.


