
REGULAMENTO DO CONCURSO PARA ESCOLHA DA RAINHA, MADRINHA E 

PRINCESA DO RODEIO DE SÃO FELIPE DO OESTE. 

 

1. DO OBJETIVO 

1.1 O concurso disciplinado por este Regulamento tem como objetivo a eleição 

da RAINHA , MADRINHA E  PRINCESA DO RODEIO 2022, que representarão a 
tradicional festa do município durante seu ano de reinado. 

1.2 As eleitas terão como objetivo de sua representatividade divulgar a edição 
do RODEIO e os valores sociais, históricos e culturais do Município. 

1.3  Este Manual de Regras tem por finalidades: 

a) Zelar pela integridade física e moral da Rainha e Princesas da Festa do 
Município; 

b) Preparar a Rainha , Madrinha e Princesa  eleitas através do concurso 

municipal, com o objetivo de desenvolverem com perfeição suas 
atribuições; 

c) Estabelecer direitos e deveres da Comissão Central Organizadora bem 
como da Rainha e Princesas da festa; 

d) Promover o correto e regular andamento de todas as atividades 
relacionadas à Festa do Município. 

 

2. DO CONCURSO 

2.1 O concurso referido no item 1.1 se realizará no dia 11 de Junho de 2022 
e será constituído de três (03) fases, a saber: 

 Fase 1 – Inscrições; 

 Fase 2 – Pré-seleção; 

 Fase 3 – Desfile e julgamento. 

2.2 A fase 1. Inscrições do Concurso da Rainha do RODEIO, realizar-se-á dentre 
o período estipulado pela equipe organizadora em parceria com a comissão de 
festa. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Não serão aceitas inscrições via telefone, Internet ou e-mail. 

2.3 A fase 2.  A Pré-seleção do Concurso da Rainha do RODEIO, terá caráter 

classificatório e ficará a cargo do corpo de jurados, escolher dentre as candidatas 

inscritas, as finalistas que concorrerão em igualdade de condições, sendo no local 
e hora determinado pela equipe organizadora. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: As candidatas deverão se apresentar no local e horário 
estipulados, e deverão estar trajadas de calça ou bermuda jeans, camiseta 

branca(fornecida pela organização do evento) chapéu e  bota ,o cabelo e a 
maquiagem livres, a critério da candidata; 

PARÁGRAFO SEGUNDO: O processo de pré-seleção da escolha das candidatas 

classificadas para a Fase 3,  será aberto ao público e a imprensa. A lista das 

classificadas estará no site da Prefeitura Municipal de São Felipe do Oeste 
(https://www.saofelipe.ro.gov.br/ )logo após o término da pré-seleção; 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Na fase 3 – Desfile e julgamento do Concurso da 

https://www.saofelipe.ro.gov.br/


Rainha do RODEIO, acontecerá no dia 11 de Junho de 2022 ás 20:00 horas em 

frente a Lanchonete Perfil , localizada na Rua Valdivino Marques Barbosa . As 
candidatas serão avaliadas pelo corpo de jurados, e poderão desfilar com até 02 
trajes.  

 

3.  DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

3.1  A comissão julgadora avaliará os critérios abaixo relacionados através de 
notas de 00 a 10: 

· 01 – Beleza   02 – Simpatia 

· 03 – Postura   04 – Desenvoltura 

3.2 As finalistas serão escolhidas por critério de pontuação em ordem 
decrescente para as posições, sendo: 

1ª RAINHA DO RODEIO:  será a que obtiver maior nota dos jurados.  

2ª MADRINHA DO RODEIO: será a que obtiver a segunda maior nota dos jurados. 

3ª PRINCESA DO RODEIO: será a que obtiver a terceira maior nota dos jurados. 

3.3 O mandato das eleitas se estenderá até a próxima edição do rodeio. 

 

4. DA PRODUÇÃO 

4.1.  Os figurinos, calçados, acessórios, maquiagem e cabelo, serão por conta das 
candidatas. 

4.2.  A candidata que eventualmente venha a ser patrocinada por alguma loja 
poderá informar a organização sobre o patrocínio, cuja loja terá seu nome 
divulgado durante o desfile, apenas como agradecimento.  

4.3.  As candidatas não estão representando uma loja específica, portanto, não 
são obrigadas a buscar patrocinadores, se assim preferir. 

 

5. DA COMISSÃO CENTRAL ORGANIZADORA 

5.1.  A Comissão Central Organizadora da Festa do Município é composta por: 

 • Iana Karla: (69) 99203-2244. 

 • Natalia Liz: (69) 99244-9304. 

5.2.  A comissão central organizadora ficará responsável em acompanhar 
(inclusive no que tange ao cumprimento deste Manual de Regras) e agendar os 
compromissos da Rainha e Princesas da Festa do Município; 

5.3.  O descumprimento, pela Rainha ou Princesas, de quaisquer das regras, 

condições e demais obrigações contidas neste Regulamento, será imediatamente 
informado a Comissão Central Organizadora.  

5.4.  A Comissão Central Organizadora detém plena e exclusiva competência e 

autonomia para decidir acerca de toda e qualquer situação (inclusive relacionada 
à Rainha, Madrinha e Princesa, seja com relação à escolha, nomeação, destituição 

e demais), bem como tomar todas as medidas e executar todas as ações (inclusive 
criação de Comissões, divulgação e outras) relativas à Festa do Município; 

 



6. DOS REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO E ELEGIBILIDADE 

6.1.  Só poderá participar e ser eleita a candidata que preencher as seguintes 
condições: 

a)  Residir no município de São Felipe do Oeste/RO. 

b) Ter acima de 16 anos ( com autorização dos pais por escrito )até 29 anos. 

c)  Não estar grávida; 

d)  Ter disponibilidade para promover o rodeio do Município; 

e)  Não ter recebido o título de Rainha,Madrinha ou Princesa nas edições 
anteriores; 

f) Não ter parentesco, natural ou civil, de primeiro e segundo graus, em linha reta 

ou colateral, consanguíneo ou afim, com qualquer membro do corpo de jurados e 
comissão organizadora; 

g)  Todas as candidatas inscritas deverão participar dos ensaios preparatórios para 
o concurso, a critério da Comissão Organizadora, sob pena de desclassificação; 

h)  As candidatas finalistas deverão participar dos ensaios preparatórios para Fase 
3, sob pena de desclassificação. Todas as candidatas autorizam, sem direito a 

qualquer remuneração, o uso de fotos, imagens, voz e nome para toda publicidade 

e quaisquer fins relacionados à divulgação e realização do rodeio, em qualquer de 
suas edições. 

 

7. DAS INSCRIÇÕES 

7.1.  As inscrições acontecerão no período de 16 a 26 de maio de 2022; 

7.2. As interessadas em participar do concurso deverão preencher a ficha de 
inscrição, que estará à disposição no site: https://www.saofelipe.ro.gov.br/ e na 
Ouvidoria da Prefeitura Municipal com Ivonete Gregório; 

7.3.  A candidata deverá entregar os seguintes documentos na Ouvidoria da 

Prefeitura Municipal  nos horários de 08:00 as 12:00 e 14:00 as 17:00 horas , 
apresentando os seguintes documentos: 

a) Cópia do RG (ou outro documento oficial de identificação) e do CPF; 

b) Ficha de inscrição, devidamente assinada; 

c) Se menor de 18 anos, autorização assinada pelo representante legal; 

7.4.  O material exigido para a inscrição, conforme indicado não será devolvido à 
candidata, passando a fazer parte do acervo da Prefeitura; 

7.5.  Não serão admitidas em hipótese alguma inscrições após a data estipulado 
pela Comissão Organizadora. 

 

8. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PARA FASE 3  

8.1. O julgamento será realizado pelo corpo de jurados que utilizará notas de 00 
a 10, conforme os itens abaixo: 

a) Postura; 

b) Desenvoltura e elegância; 



c) Beleza; 

d) Simpatia. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: Caso ocorra empate, entre duas candidatas, caberá ao 
presidente da mesa o voto de desempate. 

§1º - O Presidente da mesa será escolhido entre os membros do corpo de jurado. 

 

9. DOS JURADOS 

9.1.  O júri será composto por 5 (cinco) jurados e, nenhum destes poderá ter 

parentesco, natural ou civil, de primeiro e segundo graus, em linha reta ou 
colateral, consanguíneo ou afim, com qualquer candidata inscrita no concurso. 

 

10. DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES  

10.1.  A partir da proclamação oficial do resultado do concurso, as eleitas se 
comprometem: 

a) A comparecer a entrevistas nos meios de comunicação e ficarem à disposição 
da Comissão Organizadora, para eventos, confraternizações e demais atividades 

que a representatividade impõe, portando-se, sempre, de maneira condizente com 

o cargo e obedecendo a todas as disposições deste Regulamento, sob pena de 
perda do título; 

b) A usar os trajes, calçados e acessórios definidos pela comissão organizadora 
sempre que comparecerem a atos de divulgação e representação do rodeio; 

c) Realizar a divulgação do rodeio no Município e outras cidades; 

d) A participar todos os dias do rodeio; 

10.2.  Com o recebimento da ficha de inscrição, a candidata assinará termo 

declarando conhecer e concordar com o Regulamento Oficial do Concurso, 
comprometendo-se a cumpri-lo integralmente sob pena de cancelamento da 
inscrição e, se eleita, de perda do titulo. 

10.3.  Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos soberanamente pela 
equipe organizadora e comissão de festa. 

 

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.1.  As alterações introduzidas neste Manual de Regras começarão a vigorar na 
data de sua aprovação pela Comissão Central Organizadora da Festa do Município.  

11.2.  A Comissão Central Organizadora da Festa do Município será representada 
judicialmente e extrajudicialmente pelo seu presidente, podendo este outorgar 
poderes. 

11.3.  Os casos omissos neste Manual de Regras serão resolvidos pela Comissão 

Central Organizadora da Festa do Município em reunião especialmente convocada 
para este fim. 

11.4.  A Rainha e as Princesas assinam o presente MANUAL DE REGRAS sem 

nenhum constrangimento ou vício de vontade, com inteira liberdade e com 
conhecimento de causa, isso depois de terem lido, conferido e concordado 



integralmente com as condições estabelecidas. 

 

Comissão de Organização e Realização do Desfile da Rainha e Madrinha 
do Rodeio de São Felipe do Oeste. 

 

 

 

 

 

 

___________________                                       __________________ 

PRESIDENTE DA COMISSÃO                                   PREFEITO MUNICIPAL                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO I   

CONCURSO  RAINHA DO RODEIO, SÃO FELIPE DO OESTE 2022  

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

A candidata, ao preencher e assinar a ficha oficial de inscrição declara para todos os fins de 
direito, que esta de pleno acordo com as exigências, requisitos e responsabilidades contidas no 
“Regulamento do Concurso Rainha do Rodeio de São Felipe do Oeste”, ficando claro que o não 
cumprimento do regulamento importará em desclassificação, sem quaisquer direitos ou reparação. 

INFORMAÇÕES GERAIS 

NOME:  
Data de Nascimento                                                                                  Idade 

Filiação:  

Pai  
__________________________________________________________________________  

Mãe  
__________________________________________________________________________   

RG: ____________________________ SSP ______CPF:   

Endereço: 
__________________________________________________________________________ 

Número: _______ Bairro: _____________________________________ CEP: 
____________________  

Telefone Residencial:__________________________      Celular: 
______________________________ 

E-mail: ___________________________________   

Trabalha: ( )Sim ( )Não.  Local: 
________________________________________________________   

Telefone comercial/trabalho: _______________________               Gosta de Rodeio: ( ) Sim 
( ) Não 

Porque merece ser eleita a Rainha do rodeio 2022?  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Declaro ter pleno conhecimento do regulamento Oficial do Concurso Rainha do 
Rodeio de São Felipe do Oeste e manifesto minha concordância integral com os termos nele 
constantes, comprometendo- me a cumpri-los sob pena de cancelamento da inscrição. 
Autorizo, a título gratuito, o uso do meu nome, falas, vídeos, fotos e minhas imagens, em 
todos os tipos de mídias, a serem utilizados pela Comissão e patrocinadores ou terceiros por 
eles expressamente autorizados, para divulgação do evento. e do Oeste/RO,  

                                                       SÃO FELIPE DO OESTE/RO_____/05/2022 

 

 

______________________________________ 
Assinatura da Candidata 

 

_______________________________________ 
Assinatura do responsável legal 

 



 

 

 

 

 

ANEXO II   

CONCURSO             RAINHA DO RODEIO, SÃO FELIPE DO OESTE 2022  

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DO MENOR E USO DE IMAGEM  

 

Eu, (nome completo)_________________________________________________________________, 

(nacionalidade)_________________________, (estado civil) __________________________, 
(profissão)_________________________________________, titular da cédula de identidade RG 
n°_____________________________ e CPF n°_____________________________, como 
representante legal da menor abaixo referida, AUTORIZO EXPRESSAMENTE a participação do menor 
(nome completo) ____________________________________________________________________ 

RG n. ________________________________, nascida em ______/______/______________ contando 
com _______ anos de idade, a participar do evento denominado “Concurso Rainha do Rodeio de São 
Felipe do Oeste/RO”, a ser realizado no dia 11 de junho de 2022. Horário:___________ 

Local: ____________________________________________________ 

 

Autorizo a participação da menor, em todos os eventos, ensaios e reuniões que 
antecederem ao dia da escolha da Rainha do Rodeio, bem como, caso a menor se classifique dentre as 
três colocadas, desde já fica autorizada sua participação nos demais eventos designados pela comissão 
organizadora, especialmente na cavalgada e também em todos os dias da EXPOFELIPE. 

Também autorizo o uso da imagem do menor em todo e qualquer material (como fotos, 
filmagens e outros modos de apreensão) destinado à divulgação ao público em geral e/ou apenas para 
uso interno do SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA.  

Autorizo a divulgação da imagem dar-se-á por mídia em geral, escrita, falada, televisiva 
ou eletrônica, de difusão e transmissão, por qualquer meio de comunicação, dentre os quais citam-se, 
em rol meramente exemplificativo: rádio, televisão, rede de computadores (internet ou intranet), 
obras multimídias, home page, jornais, revistas, boletins, apostilas, livros/livretos, folhetos, folders, 
cursos de treinamento, seminários, anúncios, peças publicitárias impressas ou audiovisuais, CDROM, 
ilustração de programa de computador, vídeo, catálogo, etc.  

A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem acima 
mencionada em todo o território nacional e no exterior, em todas as suas modalidades e, em destaque: 
menção ao evento no sítio eletrônico da empresa.  

O presente instrumento particular de autorização é celebrado em caráter definitivo, 
irretratável e irrevogável, obrigando-se as partes por si e por seus sucessores a qualquer título, a 
respeitarem integralmente os termos e condições aqui estipuladas. Por esta ser a expressão da minha 
vontade, declaro que autorizo o uso de imagem e a participação do menor acima descrito sem que 
nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à imagem ou a qualquer outro e assino a 
presente autorização.  

São Felipe do Oeste/RO, ____ de _______________ de 2022 

 

__________________________________________________  

Nome e assinatura do Responsável Legal  
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