
 

REGULAMENTO MISS BALSA NOVA 2023 

 

Art. 1º O Concurso Miss Balsa se restringe a meninas que obrigatoriamente e 

comprovadamente residem no Município de Balsa Nova. 

Art. 2º As candidatas deverão ter entre 18 e 29 anos, podendo se inscrever aquelas 

que completem 18 anos até o dia 21 de janeiro de 2023, data do concurso. 

Art. 3º As candidatas deverão comprovar sua residência através de talonários de 

agua, luz, internet, etc., que constem em seu nome ou de seus genitores, bem como 

comprovar sua idade através da Cédula de Identidade ou Registro de Nascimento. 

Parágrafo Primeiro: As candidatas deverão preencher a ficha de inscrição através do 

link disponibilizado abaixo, entre o dia 29 de dezembro e o dia 03 de janeiro de 2023: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePwwCi-zElXFPMZwIS59l5toTpYZdWLi-

wIqZqS4ZFooIN7Q/viewform 

Parágrafo Segundo: Ao realizar sua inscrição, a candidata se compromete com a 

veracidade das informações. 

Parágrafo Terceiro: As cópias dos documentos comprovantes das informações 

prestadas na ficha de inscrição, obrigatoriamente deverão ser entregues na primeira 

reunião com a equipe organizadora. 

Art. 4º O concurso acontecerá em duas fases distintas, sendo a primeira consistente 

na inscrição e a segunda fase, que consistirá na avaliação das candidatas, para 

escolha das finalistas, as quais participarão da final, no dia 21 de janeiro de 2023. 

Art. 5º A segunda fase acontecerá em horário e local a ser definido, onde as 

candidatas deverão demonstrar sua habilidade no desfile de salto alto, simpatia e 

elegância na passarela, os quais serão os quesitos avaliados pelos jurados. 

Art. 6º As candidatas se comprometem a participar dos ensaios programados pela 

organização do evento, tendo ciência de que a falta injustificada de 02 (dois) ensaios 

acarretará na desclassificação desta. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePwwCi-zElXFPMZwIS59l5toTpYZdWLi-wIqZqS4ZFooIN7Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePwwCi-zElXFPMZwIS59l5toTpYZdWLi-wIqZqS4ZFooIN7Q/viewform


 

Art. 7º Os critérios a serem avaliados no dia do concurso serão beleza, simpatia, 

elegância na passarela, beleza de corpo, atitude e inteligência. 

 

DA APURAÇÃO 

Art. 8º As candidatas afirmam que, independente do resultado, no momento deste o 

aceitarão sem contestar ou tumultuar o evento. 

Parágrafo Primeiro: Serão escolhidos dois responsáveis pelas candidatas, através de 

sorteio, para acompanhar a contagem de votos e fiscalizar a mesma, os quais 

deverão confirmar em microfone aberto a transparência da apuração.  

Parágrafo Segundo: No primeiro dia útil subsequente ao evento as candidatas 

poderão requisitar acesso à pontuação geral. 

Art. 9º Serão eleitas a Miss Balsa Nova 2023, Primeira e Segunda Princesa, Miss 

Simpatia e Miss Melhor Corpo, sendo possível uma candidata receber mais de uma 

faixa. 

 

DA ELEIÇÃO 

Art. 10 A Eleição da Miss Melhor Corpo será realizada internamente em dia e local 

determinado pela organização e as candidatas deverão estar no traje biquíni e salto. 

Art. 11 A Miss Simpatia será eleita através de votação entre as próprias candidatas. 

Art. 12 A Missa Balsa Nova se compromete a participar de eventos oficiais da cidade, 

podendo ser convocada pelas autoridades locais durante todo o seu reinado. 

Art. 13 As Misses eleitas deverão estar presentes nos dias da Tradicional Festa do 

Milho, trajadas de vestidos, maquiagem e cabelo arrumado, portando a faixa recebida, 

sendo as responsáveis pela representatividade da cidade durante o evento. 

 



 

DAS GENERALIDADES 

Art. 14 As candidatas cedem gratuitamente o direito de imagem antes, durante e após 

o concurso para utilização em todos os tipos de mídias e divulgação. 

Art. 15 Os horários, dias e locais de ensaios serão marcados com antecedência e 

comunicados as candidatas, sendo de sua própria responsabilidade o transporte até o 

local. 

Art. 16 Os trajes definidos para os desfiles são vestido de gala, vestido curto estilo 

balada, maiô e canga e shorts e blusinha. 

Art. 17 Fica o Senhor Marcelo Brusqui o responsável pela organização do Concurso 

Miss Balsa Nova 2023, o qual deverá ensaiar as mesmas para o dia do evento, definir 

corpo de jurados, formato do concurso e critérios de avaliação. 

Art. 18 Pelo presente as candidatas tomam ciência e declaram o recebimento do 

regulamento do concurso, comprometendo-se a cumprir e respeitar o mesmo em 

todas as suas fases. 

Art. 19 Eventuais omissões e questionamentos do evento serão dirimidos pela 

Comissão da APMI em conjunto com o responsável pela organização do evento. 

 

Balsa Nova, 26 de dezembro de 2022. 


