
EDITAL Nº 001/2022 

 

REGULAMENTO DO CONCURSO PARA ESCOLHA DAS 

SOBERANAS DA XIII FESTA DO COLONO E II FEIRA AGROPECUÁRIA DE 

SÃO JOÃO DO SUL. 

 

CAPÍTULO I 
DOS OBJETIVOS E DA COMISSÃO ORGANIZADORA: 
 
Art. 1° - A Escolha das Soberanas da XIII FESTA DO COLONO E II FEIRA AGROPECUÁRIA DE SÃO 

JOÃO DO SUL, sendo uma Rainha e duas Princesas, será coordenada pela Comissão Organizadora 

nomeada pelo Decreto nº 078 de 02 de agosto de 2022 e será realizado em 02 Etapas sendo: 

1ª Etapa: As candidatas inscritas serão selecionadas por comunidades e posteriormente escolhidas por 

um júri local formado por no mínimo 01 representante do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural 

– CMDR e ou por no mínimo 01 representante da Coordenação Pastoral Comunitária – CPC, que serão 

nomeados através de edital a ser publicado no cronograma anexo a este edital. Caso ocorra a inscrição 

de mais de uma candidata por comunidade. 

2ª Etapa: As candidatas escolhidas na 1ª etapa estarão automaticamente inscritas e homologadas para 

a 2ª etapa, que será realizada no dia 16 de dezembro de 2022 em evento a ser divulgado pela 

Comissão Central Organizadora.  

Art. 2° - Na 1ª etapa poderão se inscrever mais que uma candidata por comunidade, sendo que, para a 

2ª etapa, somente uma candidata será escolhida, representando a sua comunidade. 

Art. 3° - São consideradas as seguintes comunidades a serem representadas pelas candidatas: 

Centro 

Sertão do Piritú (Encruzo)  

Campestre 

Vila Conceição, incluindo o Trevo e a Barrinha 

Três Coqueiros 

Nova Fátima 

Querência, incluindo o Olho Dágua 

Pinheiros  

Vila Santa Catarina 

Vila São José 

Beira Rio 

Timbopeba  

Passo Magnus, incluindo o Poço Negro 

Forquilhinha, incluindo a Vila Gabriel 

Glorinha, incluindo a Sociedade e Rio Verde 

Cipriano Alves 

 
 
 
 



CAPÍTULO II 
DOS OBJETIVOS DA ESCOLHA DAS SOBERANAS: 
 

I.           Motivar e envolver a comunidade local no processo de escolha das Soberanas; 
 

II.           Eleger Soberanas – uma Rainha e duas Princesas – que assumem o compromisso e a 
responsabilidade de atuar representando a XIII FESTA DO COLONO E II FEIRA AGROPECUÁRIA 

DE SÃO JOÃO DO SUL em eventos, programações, e outras atividades, fora ou dentro do 
Município, bem como a divulgação das potencialidades do município; 
 

III.           Representar a XIII FESTA DO COLONO E II FEIRA AGROPECUÁRIA DE SÃO JOÃO DO SUL 
em eventos oficiais, quando solicitadas, bem como em todos os dias da programação do evento 
que está previsto para ocorrer nos dias 25, 26, 27 e 28 de maio de 2023. 
 
Art. 4° - A coordenação e organização dos eventos e/ou atividades do Concurso de Escolha das 
Soberanas da XIII FESTA DO COLONO E II FEIRA AGROPECUÁRIA DE SÃO JOÃO DO SUL é de 
responsabilidade da Comissão Organizadora. 
 
Parágrafo Único. Para o concurso da Escolha das Soberanas, a Comissão reserva-se o direito de 

preservar o presente regulamento, sendo que qualquer modificação antecipada, só será feita mediante 
a aprovação da Comissão Organizadora. 
 
Art. 5° - A Comissão Organizadora dirigirá os trabalhos antes do concurso, sendo que, após o mesmo, 

continuará oferecendo apoio às Soberanas, permanecendo à disposição das demais atribuições que 
são pertinentes, antes e durante a XIII FESTA DO COLONO E II FEIRA AGROPECUÁRIA DE SÃO 
JOÃO DO SUL e Eventos diversos do Município. 
 

 
CAPÍTULO III 

DOS REQUISITOS DO CONCURSO: 
 

Art. 6° - As candidatas ao título de Rainha e Princesas da XIII FESTA DO COLONO E II FEIRA 
AGROPECUÁRIA DE SÃO JOÃO DO SUL deverão preencher os seguintes requisitos: 

 

I.           Ser brasileira; 

II.        Estar residindo no município de São João do Sul-SC, por pelo menos há 02 (dois) anos; 
 

 

III.      Ser solteira; 
 
IV.   Sexo Feminino; 
 

 

V.       Ter idade mínima de 15 (quinze) anos completos e idade máxima de 18 (dezoito) anos até a 
data da 2ª Etapa do concurso. Caso a candidata seja menor de 18 (dezoito) anos, os pais ou 
responsáveis deverão assinar juntamente com a candidata o Termo de Compromisso e 
Autorização, conforme modelo anexo a este edital; 
 

VI.       Não ter filhos; 
 
VII.   Não estar grávida; 
 
VIII.   Esteja cursando no mínimo o Ensino Fundamental; 
 

IX.    Ter boa conduta, apresentar padrões de comportamento e relacionamento condizentes ao título 
almejado; 



X.         Não estar respondendo por nenhum processo de ordem cível e criminal; 
 
XI.       Ter disponibilidade de horário para cumprir o cronograma de atividades do Concurso; 
 
XII.      Cumprir as obrigações constantes neste regulamento e participar dos eventos organizados 
pelo MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SUL e representar a XIII FESTA DO COLONO E II FEIRA 

AGROPECUÁRIA DE SÃO JOÃO DO SUL em eventos oficiais, quando solicitado; 
 

XIII.           Autorizar o uso do seu nome, sons, fotos e suas imagens, em todas as formas de mídia, a 
serem utilizadas pelo Município de São João do Sul e pela coordenação da XIII FESTA DO 

COLONO E II FEIRA AGROPECUÁRIA DE SÃO JOÃO DO SUL, patrocinadores, apoiadores e/ou 
terceiros por ele expressamente autorizados, sem cobrança de qualquer tipo de remuneração. 
 

             
CAPÍTULO IV  
DAS INSCRIÇÕES: 

 

Art. 7° - As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, preenchendo um formulário de 
inscrição através do link https://abre.ai/soberanas2023, bem como os documentos listados no art. 8° 
deverão ser anexados pelo mesmo link ou enviados para o seguinte email: 
soberanas2023@saojoaodosul.sc.gov.br  
 
Art. 8° - Deverão ser enviados os seguintes documentos abaixo: 

Certidão de nascimento; 
Carteira de Identidade; 
CPF; 
Comprovante de residência (conta de luz ou água) podendo estar em nome do responsável; 
Termo de compromisso e Autorização (Devidamente assinado, conforme modelos anexo a este edital, 
para menor ou maior idade). 
 
Art. 9° - Os documentos listados no art. 8° deverão ser digitalizados em PDF, DOC, JPG. 

 

Art. 10° - Os documentos exigidos no art. 8º serão analisados, julgados e validados pela Comissão 
Central Organizadora. 
 

Art. 11° - As inscrições das candidatas se iniciam a partir das 18:00 do dia 05 de outubro de 2022 e 
encerram-se às 23:59 do dia 17 de outubro de 2022. 
 

Art. 12° - A Comissão Organizadora reserva-se o direito de vetar qualquer inscrição que não 
obedeça aos critérios exigidos pelo presente regulamento. 
 
Art. 13° - A lista de candidatas inscritas e homologadas e posteriormente vencedoras do concurso, 

serão publicadas e divulgadas nos canais de comunicação oficiais do Município de São João do 
Sul. 
 

Art. 14° - A candidata inscrita que desistir de participar do Concurso deverá comunicar o fato, por 
escrito e presencialmente, para a Comissão Organizadora até o prazo máximo de 48 horas antes 
da data da escolha, protocolando o documento na Prefeitura Municipal de São João do Sul, Av. 
Nereu Ramos, 50. 
 

 

 

 

 
 

https://abre.ai/soberanas2023
mailto:soberanas2023@saojoaodosul.sc.gov.br


CAPÍTULO V  

DO COMPROMISSO DA CANDIDATA: 
 

  
Art. 15° - A candidata participará, obrigatoriamente, de toda a programação do pré-concurso e 

concurso, não podendo faltar aos compromissos, sob pena de desclassificação.  
 
Art. 16° - A candidata comprometer-se-á a cumprir as normas, orientações, solicitações e programas 
estabelecidos pela Comissão Organizadora da Escolha das Soberanas da XIII FESTA DO COLONO E 
II FEIRA AGROPECUÁRIA DE SÃO JOÃO DO SUL. 

 

 
CAPÍTULO VI 

DA FORMA DA CLASSIFICAÇÃO: 
 
 
Art. 17° - As candidatas participarão, obrigatoriamente, de 02 etapas de avaliações. A Avaliação da 1ª 

etapa será realizada na comunidade a qual será representada pela candidata e serão avaliados 

obedecendo aos seguintes quesitos: beleza e simpatia. Na 2ª etapa serão avaliados os quesitos 
de beleza, simpatia e desenvoltura. 
 
Art. 18° - Para cada quesito, os jurados emitirão notas de 0 a 10 que serão somadas e divididas pela 
quantidade de quesitos, o que resultará na Nota do Jurado e, a soma das notas de todos os jurados, 
resultará na NOTA FINAL DE CADA CANDIDATA. 
  
Art. 19° - Na 1ª etapa será considerada vencedora a candidata que obtiver a maior Nota Final, exceto 

se ocorrer a inscrição de apenas uma candidata, esta estará classificada automaticamente para a 2ª 
etapa. Na 2ª etapa serão consideradas vencedoras e eleitas Rainha, Primeira Princesa e Segunda 
Princesa, as candidatas que obtiverem a primeira, a segunda e a terceira maiores notas finais, em 
sequencia.  
 
Art. 20° - Em caso de empate, será considerado como critério de desempate a maior nota da avaliação 

obedecendo os quesitos na ordem: beleza, simpatia e desenvoltura. 
 
Art. 21° - O resultado da apuração das avaliações será mantido pela Comissão Organizadora, em seus 

arquivos pelo período de 30 dias, contados da divulgação do resultado. 
 
Art. 22° - Neste período, as respectivas candidatas que participarem do concurso poderão solicitar junto 

a Comissão Central Organizadora, Prefeitura Municipal de São João do Sul, Av. Nereu Ramos, 50, 
para ter acesso somente ao resultado das suas respectivas avaliações. Será vedado tomar 
conhecimento das avaliações das demais candidatas. 
 
Art. 23° - A ordem da apresentação das candidatas em todas as avaliações será determinada por 
ordem alfabética. 
 
Art. 24° - Todas as ocorrências do Concurso serão registradas em ata e assinadas por todos os 
integrantes da Comissão de Avaliação, formada pela Comissão Organizadora e pelo respectivo 
Corpo de Jurados. 
 

 

 

 



CAPÍTULO VII 

DO COMPROMISSO DO MUNICÍPIO: 
 

Art. 25° - Fornecer o traje, serviços de maquiadora e serviços de cabeleireira para as candidatas 

classificadas para a 2ª etapa. 
 
 
CAPÍTULO VIII 

DA PREMIAÇÃO(2ª etapa): 

Art. 26° - As vencedoras do Concurso receberão os títulos de Rainha e Princesas da XIII FESTA 
DO COLONO E II FEIRA AGROPECUÁRIA DE SÃO JOÃO DO SUL. 
 
 
CAPÍTULO IX 

DAS SOBERANAS ELEITAS: 
 

Art. 27° - As Soberanas eleitas não terão qualquer vínculo empregatício ou retribuição pecuniária 
pela tarefa de promoção, divulgação e representação do Município, bem como pela participação em 
eventos e Feiras solicitados pela Municipalidade.  
 
Art. 28° – As Soberanas eleitas, Rainha e Princesas, receberão trajes oficiais, sem ônus, devolvendo ao 

acervo do Município após o uso, sendo de responsabilidade da Comissão Organizadora a escolha do 
modelo dos mesmos e do profissional que irá confeccioná-los. 
 

 
CAPÍTULO X 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
 
Art. 29° - Caso, acontecerem mais que TRÊS (03) faltas em qualquer evento que assim forem 

chamadas a Rainha e as Princesas, a representar oficialmente o Município, mesmo quando for com 
Atestado, qualquer uma das Soberanas (Rainha, 1ª Princesa e 2ª Princesa) será notificada por escrito 
pela Comissão Organizadora assim constituída, que caso acontecer à QUARTA (4ª) falta, à mesma 
perderá o Reinado e sua Coroa passará para a subsequente assim classificada. 

Art. 30° - A soberana que omitir impedimentos ou falsificar informações pessoais estará sujeita a 

exclusão do concurso e perderá o título. 
 
Art. 31° - A eleita que não cumprir com o estabelecido poderá ser automaticamente destituída do título, 
assumindo a seguinte na colocação, sucessivamente. 
 
Art. 32° - Eventuais denúncias serão analisadas pela Comissão Organizadora de Escolha das 
Soberanas da XIII FESTA DO COLONO E II FEIRA AGROPECUÁRIA DE SÃO JOÃO DO SUL, a 
quem devem ser dirigidas as mesmas, por escrito, a qualquer tempo. 
 
Art. 33° - A soberana reconhece e aceita expressamente que o Município não poderá ser 

responsabilizado por qualquer ressarcimento, perda, dano ou prejuízo oriundo da participação neste 
Concurso. 
 
Art. 34° - O presente regulamento poderá ser alterado e/ou o concurso suspenso ou cancelado, sem 

aviso prévio, por motivo de força maior ou por qualquer outro motivo que esteja fora do controle da 
realizadora e que comprometa a realização do concurso de forma a impedir ou modificar 
substancialmente a sua conduta como originalmente planejado. 
 



Art. 35° - A participação neste concurso implica a aceitação total e irrestrita de todos os itens deste 

regulamento. 
 
Art. 36° - Não poderão concorrer ao título de soberanas, candidatas que forem parentes de 1º graus de 

membros da Comissão Central Organizadora. 
 
Art. 37° - Os casos omissos serão decididos pela maioria simples da Comissão Organizadora. 

 

 

  
São João do Sul/SC, 05 de outubro de 2022. 

 

 

 

 

______________________________________ 
COMISSÃO CENTRAL ORGANIZADORA 

 

 

  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 

 

CRONOGRAMA 

 

Concurso para Escolha das Soberanas da XIII Festa do Colono e II Feira Agropecuária de São 
João do Sul. 

 

 

05/10/2022 à 17/10/2022 .......................Período de inscrições; 

18/10/2022 .............................................Análise das inscrições; 

19/10/2022 ............................................ Divulgação das candidatas inscritas e convocação dos 

membros da comissão para a 1ª etapa; 

20/10/2022 .............................................Prazo recursal para as inscrições não-homologadas; 

21/10/2022 .............................................Homologação final das candidatas; 

22/10/2022 à 23/10/2022 .......................1ª ETAPA - Seleção da representante de cada comunidade; 

( Data à Confirmar) ................................Aulas de etiqueta, maquiagem e passarela; 

(Data à Confirmar) .................................Aulas de conhecimentos gerais sobre o Município; 

16/12/2022 .............................................2ª ETAPA – Seleção das soberanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TERMO DE COMPROMISSO E AUTORIZAÇÃO (candidata menor idade) 

 

Eu, ________________________________________, portador(a) do CPF nº 

______________________ e RG nº_______________________ residente à Av/Rua 

___________________________________________________________ nº. _________, município de 

São João do Sul-SC, AUTORIZO a 

candidata_________________________________________________ com data de nascimento 

____/____/________, portadora da Cédula de identidade RG nº__________________, inscrita no CPF 

sob nº _________________ de quem sou responsável legal, a participar do concurso para escolha das 

Soberanas da XIII Festa do Colono e II Feira Agropecuária de São João do Sul.  

DECLARO ter pleno conhecimento do regulamento oficial do concurso e manifesto minha concordância 

integral com os termos nele constantes. 

AUTORIZO o uso do nome, sons, fotos e imagens da candidata, em todos os tipos de mídias, a serem 

utilizados pela comissão organizadora para divulgação dos eventos. A presente autorização é 

concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem acima mencionada em todo território nacional 

e no exterior. 

 

São João do Sul-SC, ______ de _______________ de 2022. 

 

 

_______________________________________________ 

(assinatura do responsável) 

 

 

_______________________________________________ 
(assinatura da candidata) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TERMO DE COMPROMISSO E AUTORIZAÇÃO (candidata maior idade) 

 

Eu____________________________________________, portadora da Cédula de identidade RG 

nº.__________________, inscrita no CPF sob nº ______________________, residente à Av/Rua 

______________________________________________________, nº. _________, município de São 

João do Sul/SC.  

Declaro ter pleno conhecimento do regulamento oficial do concurso para escolha das Soberanas da XIII 

Festa do Colono e II Feira Agropecuária de São João do Sul e manifesto minha concordância integral 

com os termos nele constantes. 

AUTORIZO o uso do meu nome, sons, fotos e minhas imagens, em todos os tipos de mídias, a serem 

utilizados pela comissão organizadora para divulgação dos eventos. A presente autorização é 

concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem acima mencionada em todo território nacional 

e no exterior. 

 

 

São João do Sul, ______ de ________________ de 2022 

 

 

_______________________________________________ 

(assinatura da candidata) 
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