
                                                                                                                                                         
 
 

 

 

 

 
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TIBAGI 

Estado do Paraná  
  Praça Edmundo Mercer, 34 – Fone 42-3916-2200- 84300-000 Tibagi-

Pr 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

SECRETARIA DE TURISMO 
 
 

CONCURSO RAINHA DO CARNAVAL DE TIBAGI - 2020 

 
REGULAMENTO 

 
Art. 1º - O concurso que elegerá a RAINHA DO CARNAVAL DE TIBAGI – 2020 é 
uma realização da Prefeitura Municipal de Tibagi e faz parte do Calendário Oficial 
de Eventos Momescos. 

 
Art. 2º - O presente concurso tem por objetivos fundamentais: 

§  1º Divulgar  e  promover  o evento carnavalesco a ser realizado no 
período de   2 1 a 2 5  d e  f e v e r e i r o  d e  2 0 2 0 , na Praça Edmundo 
Mercer, em Tibagi; 

§  2º Incrementar  a programação carnavalesca, valorizando a beleza e 
desenvoltura da mulher tibagiana. 

 
Art. 3º - Poderão inscrever-se no concurso as candidatas que preencherem os 
seguintes requisitos e condições: 

a) Ser do sexo feminino; 
c) Ser brasileira nata ou naturalizada; 
d) Ter idade mínima de 18 anos completos até o dia do concurso; 
e) Residir no Município de Tibagi  a pelo menos 1 (um ) ano comprovando 
endereço  residencial. 

 
Art. 4º - As inscrições deverão ser feitas na Secretaria de Turismo  na Rodovia 
Guataçara Borba Carneiro, 360,  no período de 20 de janeiro até o dia 31 de janeiro 
de 2020. 

§ 1º O Concurso será realizado na Praça Ed mundo  Mercer ,  no dia 08   
de feverei ro  de 2020, à partir das 20 horas; 

§ 2º O ato da inscrição compreende: 
a)   Fotocópia do RG e do CPF; 
b)  Fotocópia do comprovante de residência; 
c)  Termo de Compromisso assinado.  

 
Art.  5º  -  O  julgamento  será  feito  por  júri  imparcial  de  livre  indicação  pela  
Comissão  do Carnaval, tendo como critérios de escolha: 

a) Beleza 



                                                                                                                                                         
 
 

 

 

 

b)Simpatia                                                                                                                                                                                              
c) Capacidade de comunicação 

              d) Domínio da arte de sambar 
 

Art. 6º - As candidatas devem estar aptas a viagens/visitas técnicas e participações 
em eventos organizados pela Prefeitura. 
 As candidatas deverão apresentar-se com  shorts jeans azul, regata branca e 
sandália de salto alto (exceto salto anabela). 

§ 1º O cabelo e a maquiagem serão de responsabilidade de cada candidata. 
§  2º O desfile  das candidatas para a coordenação do concurso  e para 

o público será individual e em grupo. 
§ 3º O desfile de cada candidata poderá se repetir quantas vezes a 

comissão julgadora achar necessárias. 
§ 4 º  A s  ca n d i d a t a s  f a r ã o  a p r e se n t a çã o  p r é v i a  p a r a  o s  

ju r a d o s  n o  d i a  d o  co n c u r so .  
 
Art. 7º - A nota para cada item será de 05 (cinco) a 10 (dez) pontos, sendo 
classificada a candidata com maior número de pontos das notas por jurado, 
obedecendo a seqüência: 
 
  1º Lugar: Rainha 
  2º Lugar: 1ª princesa 
  3º Lugar: 2ª princesa 
 
Art. 8º – A premiação será de acordo com a classificação atribuída pelo júri: 
 
  1º Lugar:  R$ 3.000,00 
  2º Lugar:  R$ 2.000,00 
  3º Lugar:  R$ 1.000,00 
 
 
Art. 9º - Não caberá qualquer espécie de recurso ou contestação à 
decisão dos jurados. 
 
Art. 10º – As candidatas eleitas, Rainha e Princesas, se comprometem 
a participar de todos os eventos até o próximo concurso, quando 
solicitadas pela Prefeitura Municipal de Tibagi.   
 
Art. 11º – A candidata eleita como rainha se compromete a estar presente no 
concurso que elegerá a sua sucessora com a finalidade de se despedir do reinado 
e passar a respectiva faixa e coroa. 
 
Art. 12º – A candidata classificada receberá, a faixa fornecida pela Prefeitura 
Municipal de Tibagi, que deverá ser utilizada no concurso RAINHA DO 
CARNAVAL DE TIBAGI DE 2020, tendo a obrigação de zelar pela guarda e 
conservação, responsabilizando-se por sua imediata reposição em caso de extravio 
ou imediata reparação em caso de dano. 

 



                                                                                                                                                         
 
 

 

 

 

Art. 13º- Qualquer alteração ou desistência da candidata deverá ser 
comunicada à Secretaria Municipal de  Turismo de  Tibagi, pois haverá  
publicação de fotos no  site oficial da  Prefeitura Municipal de Tibagi e desde já 
todas as candidatas autorizam a Prefeitura a usarem suas fotos e imagens, em 
qualquer tempo, para promoção deste ou de outros eventos municipais. 

 
Art. 14º- Em caso de renúncia ou descumprimento, por parte da classificada, de 
qualquer dos deveres atribuídos, bem como, infringir as normas estabelecidas 
neste regulamento, implicarão na perda do respectivo  título  como  a  conseqüente  
devolução  da faixa  e, conforme  o  caso,  sem prejuízo das penalidades legais 
contratuais cabíveis. 
 
Art. 15º- Não haverá nem um tipo de pagamento extra pela participação em eventos 
solicitados pela Prefeitura Municipal durante o ano de reinado.  
 

   Art. 16º - Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela coordenação 
do concurso e, de suas decisões, não caberá nenhum recurso.



 

 

 

 
 FICHA DE INSCRIÇÃO CONCURSO RAINHA DO CARNAVAL TIBAGI 2020 
 
Nome Completo: RG ou CPF: 

Data de Nascimento: Idade: 

Cidade onde reside: Estado: 

Rua: Nº 

Bairro: CEP: 
Fone residencial ou comercial: Celular: 

 

ALTURA: PESO: 

CINTURA: Grau de Instrução: 

 
 

 
 

Termo de Compromisso
   
  Declaro que:                 
      a) Sou brasileira; 

b) Sou residente de Tibagi. 
c) Se for classificada, me comprometo a estar presente em todos os eventos 

do Carnaval de Tibagi   que acontecerá no dia 21  a  25 de fevereiro de 
2020 , na  Praça Edmundo Mercer.  

d) Conheço as normas do Regulamento do Concurso Rainha do 
Carnaval  de Tibagi , 2020 concordo com todas elas. 

 

Tibagi,          de                            de 2020. 
 
 
 


