
 

 

REGULAMENTO E MANUAL DO CANDIDATO 

EDITAL Nº 03/2017 CONCURSO MISS E MISTER IGUATU-CE 
 

O CONCURSO MUNICIPAL DE BELEZA – CMB - MISS E MISTER2017 DE IGUATU-CE  

Acontecerá em Iguatu, por ocasião do evento Iguatu Moto Fest, no dia 13 julho de 2017, no Parque de 

Exposições Enéas Bandeira Filho –Iguatu-Ce.  

 

REQUESITOS OBRIGATÓRIOS PARA A CANDIDATA À MISS IGUATU 2017:  

A candidata deverá:  

- Ser de nacionalidade brasileira ou naturalizada; 

- Ter idade entre 17 e 26 anos (26 anos até 15 de dezembro de 2017);  

- Ser solteira (no Brasil e no exterior);  

- Não possuir antecedentes criminais;  

- Possuir personalidade agradável, ser comunicativa e sociável;  

- Possuir beleza de rosto e corpo condizente com o título;  

- Ser disciplinada e de boa conduta moral;  

- Não ter sido fotografada em atividades consideradas pornográficas;  

- Não estar ou haver estado envolvida com atividades relacionadas à prostituição;  

- Ser disciplinada e respeitar as regras do concurso durante a semana de realização do mesmo e, caso eleita, 

durante o seu ano como “Miss Iguatu”;  

- No primeiro dia do concurso, ou quando designado pelo CMB, assinar contrato de participação no 

concurso Miss Iguatu, comprometendo-se com as regras do mesmo, inclusive com a de não deixar a 

competição até o seu término;  

- Apresentar documento de identidade confirmando ter, no mínimo, 17 anos e, no máximo, 26 anos (até o 

dia 15 de dezembro de 2017), sempre que solicitada.  

 

REQUESITOS OBRIGATÓRIOS PARA O CANDIDATO A MISTER IGUATU 2017:  

O candidato deverá:  

- Ser de nacionalidade brasileira ou naturalizada;  

- Ter idade entre 17 e 30 anos (30 anos até 15 de dezembro de 2017);  

- Não possuir antecedentes criminais;  

- Possuir personalidade agradável, ser comunicativo e sociável;  

- Possuir beleza de rosto e corpo condizente com o título;  

- Ser disciplinado e de boa conduta moral;  

- Não ter sido fotografado em atividades consideradas pornográficas;  

- Não estar ou haver estado envolvido com atividades relacionadas à prostituição;  

− Ser disciplinado e respeitar as regras do concurso durante a semana de realização do mesmo e, caso eleito, 

durante o seu ano como “Mister Iguatu”;  



 

 

− No primeiro dia do concurso, ou quando designado pelo CMB, assinar contrato de participação no 

concurso Mister Iguatu, comprometendo-se com as regras do mesmo, inclusive com a de não deixar a 

competição até o seu término;  

− Apresentar documento de identidade confirmando ter no mínimo 17 anos e no máximo 30 (até 15 de 

dezembro de 2017), sempre que solicitado.  

 

DEVERES DA ORGANIZAÇÃO 

- Cumprir regulamento do concurso e apurar os votos e notas com absoluta lisura;  

- Garantir a segurança dos candidatos;  

- Entregar prêmios para os vencedores e enviá-los aos possíveis concursos que venham acontecer 

posteriormente, com as despesas pagas, exceto excesso de bagagem. 

 

REGULAMENTO DAS DIVERSAS ETAPAS DO CONCURSO MUNICIPAL 

O Concurso Municipal de Beleza busca representantes que sejam bonitos, simpáticos, comunicativos e com 

vontade e disponibilidade de abraçar e trabalhar em causas sociais e ser preparados para representar o 

município de Iguatu-CE em diversos concursos estaduais que porventura venham ocorrer após esta etapa 

municipal.   

 

DAS INSCRIÇÕES 

As inscrições para o Concurso de Miss e Mister Iguatu 2017 acontecerão no período de 01 de junho de 

2017 a 17 de junho de 2017, na Secretaria da Cultura e Turismo, localizada à Rua 21 de abril, S/N, Bairro 

Prado, Iguatu-CE.  

 

DA CLASSIFICAÇÃO: 

Cada candidato receberá uma nota entre 0 a 100 pontos nas seguintes provas: entrevista + moda noite + top 

model + beleza & fotogenia + beleza com propósito.  As 5 (cinco) notas serão somadas, determinando 5 

(cinco) dos 8 (oito) semifinalistas (8 em cada categoria). As outras 3 (três) semifinalistas serão as 

vencedoras de 3 (três) provas fast-track: Esporte, talento, popularidade (votação popular). Os 8 (oito) 

semifinalistas levam a pontuação acumulada para a semifinal. O júri então conhecerá os 8 (oito) 

semifinalistas e dará mais uma nota, baseando-se em tudo o que viu durante a competição preliminar, 

incluindo postura, comportamento e do desempenho do candidato. Esta nota será adicionada ao total 

anteriormente acumulado, definindo o Top 5 (finalistas). Os 5 finalistas de cada categoria receberão uma 

nota baseada na pergunta final, assim como na apresentação geral do candidato na noite final. Aqueles com 

melhor pontuação TOTAL em cada categoria serão os vencedores do concurso municipal de beleza 2017.  

 

ENTREVISTA (ATE 100 PONTOS)  

Os candidatos serão avaliados nos seguintes quesitos: desenvoltura, postura, carisma e beleza. Todos terão 

a oportunidade de se expressar e responder perguntas e comentários dos jurados.  



 

 

 

TOP MODEL (ATÉ 100 PONTOS)  

Os candidatos serão vestidos por marcas de sua escolha e desfilarão demonstrando atitude, segurança, 

beleza na passarela, como modelos.  

 

MODA NOITE – DESFILE EM TRAJE DE NOITE (ATÉ 100 PONTOS)  

Os candidatos desfilarão com trajes de noite escolhidos por eles e/ ou suas organizações. Serão julgados em 

elegância, postura, presença de passarela e beleza.  

 

PRÊMIOS  

- Participação de um concurso estadual de beleza com despesas de passagem pagas pela organização do 

concurso caso aconteça após a realização na esfera municipal;  

- Faixa de Miss Iguatu 2017 ou Mister Iguatu 2017; 

- Preparação para o concurso estadual, caso aconteça após a realização na esfera municipal.  

 

VESTUÁRIO E OUTROS  

MISS: 1 vestido de gala para a final e prova de vestido de noite preliminar (podem ser 2 diferentes, se 

preferir);  

MISTER: 1 Terno completo ou smoking preto com sapato social condizente; 

MISS E/OU MISTER: 

- Calçados;  

- Roupas;  

- Uma produção de traje de banho;  

- Esparadrapo; spray para cabelo; protetor labial; fixador de maquiagem; meias-calças; cola para cílios; 

pinça; pente, escova; kit de maquiagem; blusa segunda pele; demaquilante; cílios postiços, maquiagem, 

produtos para o cabelo e tudo o que for necessário para se produzir. Não será permitida a saída do (a) 

candidato (a) do concurso para comprar o que faltar.  

- Sapatos condizentes com as roupas que desfilarão e usarão durante o concurso; 

 

Observação: Sugerimos aos (as) candidatos (as) que cheguem com as unhas feitas. Para as candidatas, fazer 

unha em renda. Importante: O candidato se responsabilizará pela própria produção de cabelo e maquiagem 

para as fotos oficiais em demais dias e evento final.  

 

LOCAL DO EVENTO  

Todos os eventos acontecerão no Parque de Exposições Enéas Bandeira Filho, na cidade de Iguatu-CE.  

 

COMPORTAMENTO  



 

 

Durante o tempo do concurso, cada candidato terá o seu comportamento avaliado pelos organizadores do 

concurso. Espera-se que as seguintes regras sejam cumpridas: − Os candidatos estarão proibidos de ingerir 

bebidas alcoólicas;  

− Não será permitido fumar em público, mas podem fazê-lo em local apropriado;  

− Os candidatos deverão ser sempre pontuais, respeitando os horários estipulados pelos organizadores do 

evento;  

- Desligar os celulares em compromissos oficiais, ensaios, provas preliminares, 

- Educação, camaradagem e presteza com os demais candidatos, de todos aqueles envolvidos com o evento 

e o público em geral serão constantemente observados;  

- Está vetada a desistência durante o concurso, item este incluso no contrato de participação a ser assinado 

junto a ficha de inscrição.  

- Nenhum membro da família, amigo (a), namorado (a), cabeleireiro (a) e maquiador poderão entrar nos 

bastidores e nos camarins durante o concurso, salvo os autorizados pela produção. Caso ocorra, os 

candidatos serão penalizados com a perda de pontos; 

- A infração destas regras básicas de etiqueta e bom comportamento poderão resultar na 

DESCLASSIFICAÇÃO IMEDIATA de um candidato, sem qualquer tipo de ressarcimento e/ou 

retratação por parte da organização.  

 

 

ACOMPANHANTES  

Algumas regras básicas deverão ser observadas pelos coordenadores e outros acompanhantes dos (as) 

candidatos (as).  

- Ensaios: apenas coreógrafos, organizadores, pessoal de apoio e os próprios candidatos terão acesso aos 

ensaios a fim de que se mantenha a surpresa dos detalhes da final do concurso para o momento que o 

espetáculo acontecer.  

- Os acompanhantes poderão acompanhar as provas preliminares; 

 

 

IGUATU, 01 DE MAIO DE 17. 


