
REGULAMENTO DO CONCURSO DA RAINHA DO FESTIVAL 

SERTANEJO DE ARARAS 2019 

O Concurso da Rainha do 3º Festival de Música Sertaneja, realizado pela Prefeitura de 

Araras, através da Secretaria de Cultura, tem como objetivo promover e divulgar o 

valor da mulher inserida nas tradições sertanejas, através da revelação e difusão de 

valores morais, artísticos com toda competência e elegância feminina.  

É ainda objetivo do Concurso da Rainha do Festival Sertanejo de Araras, contribuir para 

a preservação dos valores culturais nativos, favorecendo o crescimento desta forma de 

cultura popular, elegendo suas representantes com graça e simpatia. 

  

Inscrições até 18/09/2019 

Inscrições GRATUITAS pelo email: cultura@araras.sp.gov.br 

Ter idade mínima de 16 e máxima de 35 anos. 

A pré-seleção será realizada pela Secretaria de Cultura. 

Serão 10 participantes selecionadas para o desfile. 

Ensaio geral para o desfile será no dia 20 de setembro, no Centro Cultural Leny de 

Oliveira Zurita. 

Eleição da rainha, princesa e miss simpatia no dia 29 de setembro de 2019, na grande 

final do 3º festival Sertanejo de Araras, no Centro Cultural. 

Com a 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 título. 

A maquiagem, cabelo, roupas e acessórios serão por conta das candidatas. 

O corpo de jurados será formado por cinco integrantes ligados a área da beleza, 

desfiles, mídia e Prefeitura de Araras. 

As candidatas serão avaliadas pelo corpo de jurados e terão 1m30s para o seu desfile, 

enquanto o apresentador do evento, as apresenta ao público. 

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 3º Festival Sertanejo de Araras, em qualquer de suas edições futuras. 

Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos soberanamente pela Secretaria 

de Cultura de Araras. 
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 Os ítens a serem avaliados no concurso são: 

•  Postura; 

•  Desenvoltura e elegância; 

•  Beleza e simpatia; 

• Torcidas. 

  

 

CANDIDATAS: 

Enviar duas fotos coloridas, sendo uma de rosto e outra de corpo inteiro. (Para serem aceitas, 

as fotos não poderão conter cenas de nudez, violência ou gestos obscenos). 

DICAS: Envie fotos de boa qualidade para pré-seleção, mesmo que seja de celular. 

 Não serão aceitas fotos 3x4 ou fotos em que a candidata esteja acompanhada de terceiros. 

Enviar também no email junto com as fotos: altura, peso, data de nascimento. 

  

Premiação: 

Rainha do 3º Festival Sertanejo – R$300,00  

Princesa do 3º Festival Sertanejo – R$200,00 

Miss Simpatia do 3º Festival Sertanejo – R$100,00 

 

 


