
CONCURSO ESCOLHA DAS SOBERANAS 
FESTA DA GILA E DO QUEIJO ARTESANAL SERRANO 

2022/2023   
 

TERMO DE COMPROMISSO/REGULAMENTO 

                     Pelo presente termo, na qualidade de candidata, comprometo-me 

a cumprir as exigências da Festa da Gila e Festa do Queijo Artesanal Serrano 

edições 2022 e 2023, por intermédio da Comissão Organizadora da Escolha da 

Rainha e Princesas. 

                     Na presença de meus pais elou responsável, que juntamente 

comigo declaram, confirmo estar de pleno acordo com as condições 

estabelecidas, assumo o compromisso de caso eleita, prestigiar, honrar e zelar 

pela imagem e tradição da Festa da Gila e Festa do Queijo Artesanal Serrano e 

do município de Bom Jesus, seguindo as determinações do presente 

regulamento: 

Requisitos para se inscrever: 

a. Ter idade mínima de 16 (dezesseis) anos e máxima de 26 (vinte e seis) 

anos completos até o dia 4 de Abril de 2022, e ter ou estar cursando o 

ensino médio. 

b. Ser solteira, sem filhos e não estar grávida; 

c. Ter disponibilidade de horários tanto para as atividades preparatórias do 

Concurso, como para atender as exigências do mesmo (ensaios, 

passeios e outros), e, depois, se eleita, para corresponder às 

necessidades da Festa da Gila e Festa do Queijo Artesanal Serrano; 

d.  Ser natural de Bom Jesus e ainda manter vínculo social/familiar e/ou 

residir em Bom Jesus há pelo menos 2 (dois) anos; 

e. Não ter sido fotografada ou filmada nua; 

f. Ter boa conduta social e familiar, apresentar padrões aceitáveis de 

comportamento e relacionamento condizentes ao título almejado; 

g. Não estar participando de outros concursos similares; 

h. Não possuir nenhum vínculo ou compromisso com qualquer agência ou 

empresa que, de alguma maneira, possa prejudicar ou impedir o 

cumprimento dos compromissos do Concurso e do reinado da 

vencedora; 

i. Cumprir a programação estabelecida pela Comissão Organizadora da 

Escolha da Rainha e Princesas da Festa da Gila 2022/2023; 

j. Manter um relacionamento amigável com as demais candidatas; 

k. Não ter sido eleita rainha ou princesa em edições anteriores deste 

mesmo concurso; 

l. Respeitar, consultar e atender as determinações da Comissão 

Organizadora da Escolha da Rainha e Princesas da Festa da Gila 

2022/2023 a qualquer momento; 
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m. Desfilar no dia da Escolha utilizando traje/vestido social longo (próprio 

ou sob responsabilidade da candidata/família e empresa a qual 

representa) e sapato de salto alto; e,  

n. Acatar a decisão da Comissão Julgadora que será convidada pela 

comissão que esta organizando o evento. 

Para inscrição como candidata é necessário: 

a.  Preencher a Ficha de Inscrição que deve ser entregue assinada pela 

candidata e pelos pais/ responsáveis, bem como dar ciência e assinar 

todas as folhas do presente TERMO DE COMPROMISSO/ 

REGULAMENTO (três folhas); 

b.  Anexar 1 (uma) fotografia tamanho 13x18 (posição vertical) colorida, 

impressa em papel fotográfico e em versão digital em boa resolução: e, 

c.  Anexar cópias de documentos pessoais: Certidão de Nascimento, 

Carteira de Identidade, Título de Eleitor, Carteira de Trabalho e 

comprovante de residência. 

d. Comprovante de escolaridade ou declaração da instituição de ensino 

que comprove estar cursando o ensino médio. 

Se eleita Rainha ou Princesa terei como responsabilidade, sem que me 

caiba qualquer remuneração: 

a. Aceitar e acatar as solicitações da Comissão Central Organizadora da 

Festa da Gila e Festa do Queijo Artesanal Serrano, devendo estar em 

Bom Jesus sempre que solicitada para alguma ação. 

b. Participar de atividades promocionais elou publicitárias, viagens, eventos 

e festividades, sempre que solicitada, representando a Festa da Gila e 

Festa do Queijo Artesanal Serrano 2022/2023 e a cidade de Bom Jesus 

em todos os momentos, em traje a ser definido pela Comissão Central 

Organizadora; 

c. Toda a indumentária usada pela Rainha e Princesas deverá ser 

devolvida a Comissão Central Organizadora na ocasião em que 

passarem a faixa para as próximas Soberanas, integralizando o acervo 

histórico da Festa da Gila e Festa do Queijo Artesanal Serrano. 

d.  Zelar pelo bom nome da Festa da Gila e Festa do Queijo Artesanal 

Serrano, da cidade de Bom Jesus e de mim mesma; e, 

e.  Autorizar o uso do nome, sons, fotografias e imagens, em todas as 

formas de mídia, a serem utilizadas pelo Município de Bom Jesus e pela 

Festa da Gila e Festa do Queijo Artesanal Serrano, patrocinadores, 

apoiadores e outros (conforme solicitação da Comissão Organizadora) 

sem cobrança ou remuneração de qualquer natureza. 

 



CONCURSO ESCOLHA DAS SOBERANAS 
FESTA DA GILA E DO QUEIJO ARTESANAL SERRANO 

2022/2023   
 

Como Rainha ou Princesa não me será permitido: 

a. Recomendar produtos, serviços ou atividade comercial de espécie 

alguma, utilizando o nome da Festa da Gila e Festa do Queijo Artesanal 

Serrano sem a prévia autorização por escrito da Comissão Central 

Organizadora. Entretanto, poderá exercer sua atividade profissional 

normalmente. 

b.  Participar de atos ou atividades públicas, em nome da Festa da Gila e 

Festa do Queijo Artesanal Serrano, sem prévia consulta à Comissão 

Central Organizadora; e, 

c. Participar de Concursos de soberanas, de beleza e/ou similares sem a 

prévia autorização da Comissão Central Organizadora. 

Premiação: 

a. O Concurso de Escolha das Soberanas da Festa da Gila e Festa do 

Queijo Artesanal Serrano 2022/2023 definirá a Rainha e duas Princesas, 

ficando as outras candidatas como suplentes em ordem decrescente de 

pontuação; 

b. A candidata declarada Rainha receberá como prêmio: a faixa de Rainha, 

a coroa, um buquê de flores e uma poupança ofertada pelo SICREDI. 

c. A candidata que ficar com a segunda maior pontuação receberá como 

prêmio: a faixa de Princesa, a coroa, um buquê de flores e uma 

poupança ofertada pelo SICREDI. 

d.  A candidata que ficar com a terceira maior pontuação receberá como 

prêmio: a faixa de Princesa, a coroa, um buquê de flores e uma 

poupança ofertada pelo SICREDI.; e 

e. A melhor torcida receberá premiação no valor de R$ 300,00 a ser 

entregue para a candidata representada. 

Orientações: 

• A inscrição é gratuita e deve ser entregue no Departamento de Cultura, 

rua Sete de Setembro, nº 460 no período compreendido entre às 9 

horas do dia 04 de abril de 2022 até às 17 horas do dia 18 de abril de 

2022. 

• Sem prejuízo à representatividade, as candidatas poderão ser apoiado-

patrocinadas por número indeterminado de pessoas físicas e/ou 

jurídicas, porém deve indicar apenas 03 (três) para serem citadas no 

evento de Escolha das Soberanas. 

• A veracidade das informações prestadas na inscrição é de 

responsabilidade da candidata. 



CONCURSO ESCOLHA DAS SOBERANAS 
FESTA DA GILA E DO QUEIJO ARTESANAL SERRANO 

2022/2023   
• A Comissão Organizadora da Escolha, avaliará as inscrições e tem 

poder de deliberação para aprovação ou reprovação de candidata que 

não cumpra as exigências. Da decisão da Comissão, caberá recurso 

em até 48 horas da reprovação. 

• As candidatas deverão participar de oficinas preparatórias oferecidas 

pela Comissão Organizadora, sendo um dos requisitos a ser avaliado 

pela comissão julgadora. 

• Não será permitida a distribuição de mimos ou lembranças pelas 

candidatas à comissão julgadora e organizadora. 

• A pontuação para as candidatas obedecerá aos seguintes quesitos: 

prova escrita 30 pontos; avaliação oral 20 pontos; participação nas 

oficinas e eventos pré concurso 05 pontos; desfile 15 pontos; beleza 15 

pontos; interação com o público (desenvoltura e simpatia) 10 pontos: 

Voto popular 05 pontos. Cada jurado pontuará somente com números 

inteiros. 

                     Estou ciente de que a duração deste compromisso inicia a partir 

da proclamação como Rainha ou Princesa até a entrega oficial da faixa para as 

subsequentes. 

                     A recusa ao cumprimento de qualquer um dos itens acima 

importará em afastamento antes da realização do concurso e em afastamento 

e perda do titulo e correspondentes prêmios que me couberem, caso eleita, 

para minha eventual substituta/suplente. 

 

Bom Jesus, __de ___________________de 2022. 

 

______________________________          ____________________________ 

Nome e Assinatura do Pai e/ou Responsável         Nome e Assinatura Candidata 

CPF ou RG:         CPF ou RG 


