
REGULAMENTO DO CONCURSO DAS 

REALEZAS DA 25ª FESTA PER TUTTI 

 

1 - Fica instituído pela Associação Esportiva, Cultural e Social Per Tutti, 

que se responsabiliza pelo cumprimento das regras contidas nesse 

regulamento. O concurso que elegerá a rainha da 25ª Festa Per Tutti 

2022/2023 na data de 14 de Julho de 2022, as 19hs no centro de Eventos 

Parque Per Tutti. 

2 - Para participar do concurso as candidatas deverão obrigatoriamente: 

2.1.  Ter completado 18 anos e no máximo 25 anos; 

2.2.  Residir no município há pelo menos 01 (um) ano, mediante de 

comprovante de residência; 

2.3.  Ser solteira; 

2.4. Se responsabilizar pelo cabelo e maquiagem para o concurso; 

2.5. Não requerer qualquer tipo de benefício em apresentações de fotos, ou 

quaisquer materiais que poderão ser usados pela Associação ou pela 

Prefeitura durante o período do mandato. 

2.6. Apresentar cópia de documento de identidade e CPF, no ato da 

inscrição comprovante de residência; 

2.7. As candidatas deverão ter disponibilidade de comparecer aos ensaios 

gerais antes do evento, assim como também ter disponibilidade para 

representações em outros municípios no período do mandato; 

3- Conforme o número de inscrições a Comissão Organizadora poderá 

optar por uma pré-seleção. 

4. A Comissão Organizadora se responsabilizará pelo traje das candidatas 

para o desfile. 

4.1. As inscrições serão realizadas do dia 20/06 ao dia 30/06, no horário 

comercial das 8h às 11h30min das 13h30min às 17h, com a Secretária de 

Assistência Social e Habitação e Presidente da Associação Per Tutti Elaine 

Fermiano, no endereço Rua Padre Simão Maycker, nº 65 (antigo Fórum), 

na Secretaria de Assistência social e Habitação. 

5. Os critérios de Avalição serão; ELEGÂNCIA; SIMPATIA, 

DESENVOLTURA e ORATÓRIA. 



5.1. As notas de avaliação serão entre 5 e 10, onde somente o presidente da 

mesa julgadora poderá dar notas fracionadas. 

6. As realezas eleitas, durante o ano de mandato deverão, obrigatoriamente, 

seguir um protocolo de programação pré-estabelecida de apresentações e 

visitas em outros municípios assim representando o mesmo. 

7. Premiação 

2º princesa: valor de R$ 700,00 (setecentos reais), sendo que será 

entregue no final do seu mandato com juros de conta poupança. 

1º Princesa: valor de R$ 700,00 (setecentos reais), sendo que será 

entregue no final do seu mandato com juros de conta poupança. 

Rainha: valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), sendo que será 

entregue no final do seu mandato com juros de conta poupança. 

8. Dúuvidas sobre o concurso para eleição das realezas da 25ª Festa Per 

Tutti poderão ser esclarecidas pelas coordenadoras do concurso Elaine 

Fermiano (47) 984143222 e Sheila Prade (47) 98803-2837 

8.1. Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela 

Coordenação do Concurso e Presidente da Associação Esportiva, Cultural e 

Social Per Tutti 2022/2023.  

 

 

 

Segue Abaixo ficha de inscrição.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FICHA DE INSCRIÇÕES 

 

Dados Gerais 

 

Nome completo ___________________________________________  

Data de Nascimento: _________________ idade_________________ 

RG: ____________________________ CPF:____________________ 

Nacionalidade ________________ Naturalidade__________________ 

Nome da Mãe: ____________________________________________  

Nome do Pai: _____________________________________________  

Endereço Rua: ____________________________________________  

Numero: _____________________ Bairro:_____________________ 

Contato: _________________________________________________  

Profissão: ________________________________________________  

Escolaridade: _____________________________________________  

Peso:______Altura:_____ Manequim_____Nº de calçado__________ 

 

Porque você quer ser Rainha da Festa Per tutti? 

 _______________________________________________________  

 _______________________________________________________  

 _______________________________________________________  

 

Neste espaço deixe uma frase que identifique você. 

 _______________________________________________________  

 _______________________________________________________  

 _______________________________________________________  


