REGULAMENTO MISS SANTA CATARINA TERRA 2022
MANUAL DA CANDIDATA
Este regulamento e manual, servirá de apoio para a representante municipal que venha a
participar do concurso MISS SANTA CATARINA TERRA e contém: regras previstas e as
condições de participação, as quais deverão ser lidas e aceitas pela candidata que vier
participar.
1. REGULAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NO MISS SANTA CATARINA TERRA 2022
O concurso MISS SANTA CATARINA TERRA tem a responsabilidade de eleger a catarinense
que representará o estado no Concurso Nacional. Conforme regulamento nacional há
determinadas regras que devem ser cumpridas, tais como:
− Ter nascido no Brasil e/ou ter conquistado a cidadania brasileira;
− Ter em seu primeiro registro de nascimento como sendo do gênero feminino;
− Não ser e nunca ter sido casada, que não tenha tido um casamento anulado e que não
convive ou tenha convivido como casal com alguém;
− Não ter e nunca ter tido filhos e não estar no aguardo de um no momento;
− Ter no mínimo de 18 a 28 anos de idade até DEZEMBRO de 2022;
− Nunca ter sido fotografada ou filmada nua expondo partes mais íntimas, tais quais:
seios e genitálias;
− Ter, no mínimo 1,64 cm de altura (um metro e sessenta centímetros). As medidas
corporais de busto, cintura e quadril devem ser proporcionais e harmônicas entre si,
indicando uma estrutura física equilibrada e que vá ao encontro do perfil do concurso
nacional;
− Condições Físicas e Psíquicas: devem gozar de boa saúde física e mental, ser
disciplinada e ter boa conduta moral;
− A candidata pode ter participado em um ou mais concursos ou competições de beleza,
antes do MISS SANTA CATARINA TERRA. Caso tenha sido eleita em algum deles,
deverá repassar o título a uma sucessora;
− Ter nível Cultural e Ambiental: a candidata deve possuir conhecimentos culturais e de
idiomas, além dos conhecimentos acerca da situação ambiental do Brasil;
− Tatuagens: serão permitidas tatuagens em áreas discretas no corpo (nuca, punho e
tornozelos), ou que possam ser facilmente disfarçadas com recursos cosméticos;
− A partir do momento que a candidata for eleita a representante estadual, não poderá
competir em nenhum outro concurso até ao final do seu reinado como Miss
Estadual, caso aconteça a organização poderá desclassificar ou destronar a
representante;
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− Não ter nenhum vínculo ou compromisso com agente(s) ou empresário(s) que
venham a interferir em suas apresentações ou dividir prêmios sendo eleita MISS
SANTA CATARINA TERRA 2022.
− Ter ciência que notificará a organização do concurso caso haja alterações nas
afirmações acima citadas e que a gravidade do relatado poderá resultar em punição ou
em minha desclassificação sem ônus a organização;
− A candidata vencedora do Miss Santa Catarina Terra 2022, não poderá voltar a
participar em outra edição do Miss Santa Catarina Terra, já as candidatas que recebam
as demais coroações, poderão voltar a competir no Miss Santa Catarina Terra,
respeitando o seu tempo de reinado, ou seja, só poderão competir (caso optem) um
ano depois.
− No caso de ser a vencedora, deverá se comprometer com a Organização Miss Santa
Catarina Terra, salvaguardando o cumprimento dos compromissos durante o
concurso e o seu reinado.
As candidatas participantes ao aceitarem o regulamento, devem estar de com os seguintes
termos:
A. A candidata deve isentar a Organização Estadual do Miss Santa Catarina Terra de
qualquer responsabilidade sobre promessas não cumpridas, feitas por terceiros,
durante o concurso;
B. A candidata deve autorizar o uso da sua imagem e nome pessoal para fins de
divulgação em; website oficial (estadual e nacional), redes sociais (estadual e nacional),
textos, biografias e demais materiais de divulgação, sem limitação de prazo, com a
finalidade única de divulgação do concurso estadual e seus patrocinadores;
C. A organização estadual se reserva no direito de excluir do concurso a candidata que
não observe as disposições do presente regulamento;
D. Os casos omissos neste regulamento, ou não esclarecidos, serão resolvidos pela
Coordenação Estadual do concurso, sendo a decisão soberana e irrecorrível. O mesmo
se aplica em casos que envolvam diretamente as responsabilidades da Organização
Nacional do Miss Brasil Terra;
E. Para oficializar a participação da representante Estadual a candidata deverá efetuar
pagamento de uma taxa de inscrição para a Organização do Concurso Estadual;
F. A organização, se reserva no direito de poder aceitar a participação de candidata que
não cumpra com a totalidade dos Requisitos de Participação;
2. INSCRIÇÕES
As inscrições para o concurso promovido pela Organização Miss Santa Catarina Terra, serão
realizadas no website oficial da Organização Nacional ou diretamente com a Organização
Estadual, representada por Túlio Cordeiro.
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Contato
E-mail: tulio.crazys@gmail.com
WhatsApp: (47) 99985.3720
A pré-inscrição não garante a participação no Miss Santa Catarina Terra, uma vez que a
candidata passará por avaliação da Organização Estadual e/ou Nacional, e sendo aprovada,
poderá participar no evento final.
Para garantir sua participação no concurso, cada candidata deverá efetuar o pagamento
da taxa até o dia 29/08/2022, preencher a ficha de inscrição e assinar, entregar as fotos
digitais e a documentação solicitada.

2.1 Valor da inscrição
− Até o dia 30/07/2022 - R$ 1.000,00 (um mil reais)
− De 31/07/20220 até 15/08/2022 - R$ 1.250.00 (um mil e duzentos e cinquenta reais)
− De 16/08/20220 até 29/08/2022 - R$ 1.500.00 (um mil e quinhentos reais)
2.2 Ficha de Inscrição
A ficha deverá ser preenchida, assinada e entregue até 29/08/2022
2.3 Documentos
- Cópia RG
- Cópia certidão de Nascimento
- Cópia do CPF (se não estiver incluso no RG)
2.4 Encerramento das Inscrições
As inscrições finalizam no dia 29/08/2022

3. SELEÇÃO
- No município que possuir representante, ficará a encargo do mesmo realizar a seleção,
pagamento da taxa de participação e envio da candidata vencedora ou indicada para o
concurso estadual. Caso, não haja representante em um determinado Município, a
Organização Estadual selecionará entre as candidatas inscritas, aquela que tiver melhor perfil
para participar na final estadual, ficando, neste caso, a taxa de participação, ao encargo da
própria concorrente.

3
www.misssantacatarinaoficial.com.br

4. REQUISITOS DE AVALIAÇÃO
COMPONENTE FÍSICO:
− Beleza de corpo (estrutura corporal proporcional, altura, peso, porte silhueta);
− Beleza de rosto (harmonia do rosto e pescoço, simetria, pele, cabelos);
− Cuidados de Beleza;
− Charme e Elegância;
− Postura Corporal em palco.
COMPONENTE COMPORTAMENTAL:
− Comportamento Individual;
− Comportamento em Grupo;
− Interação com o Público;
− Controle Emocional;
− Articulação;
− Dicção;
− Capacidade de Comunicação;
− Linguagem Corporal;
− Qualidade de Respostas;
− Personalidade;
− Estilo;
− Humor e Boa Disposição;
− Simpatia.
COMPONENTE CULTURAL:
− Conhecimento de Idiomas;
− Cultural Geral;
− Equilíbrio na Articulação de Valores e Crenças;
− Conhecimentos acerca do Brasil e situação ambiental brasileira.
COMPONENTE SOCIAL:
− Sociabilidade;
− Gestão de Redes Sociais;
− Marketing Pessoal;
− Responsabilidade Profissional;
− Postura Comandante;
− Capacidade de Envolvimento e Compromisso.
Durante todo o período de realização do concurso, a equipe organizadora, levará em
conta o desempenho individual de cada candidata. Dessa maneira, as finalistas do MISS
SANTA CATARINA TERRA, serão avaliadas nas componentes citadas acima. Após
entrevista, será escolhido um top (a definir), que será revelado na apresentação do evento
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final, que será avaliado pelo corpo de jurados presente no evento final, os quais elegerão após
uma sequência de desfiles o top (a definir). A seguir, à resposta de uma pergunta em palco,
serão escolhidas as candidatas coroadas com os títulos de participação. Mediante o número
de candidatas participantes, este procedimento poderá vir a ser alterado.

5. TRAJES SOLICITADOS
- Cada participante deverá trazer um Traje GALA (vestido) para grande final, a cor e modelo
fica a critério da participante.
- Cada participante deverá trazer um biquini PRETO para grande final, a cor e modelo fica a
critério da participante.
É de responsabilidade de cada participante o translado de vinda e volta para a sua cidade até
o local de realização do concurso.

6. DISPOSIÇÕES FINAIS
- Caso a vencedora do MISS SANTA CATARINA TERRA, fique impossibilitada de participar
no respetivo certame nacional, quem assumirá o título e representação será uma das
candidatas que ficar entre o segundo e o quinto lugar. A organização MISS SANTA CATARINA
TERRA se reserva no direito de proceder dessa forma, podendo escolher entre as quatro que
possam representar o Estado no Nacional.
No caso de alguma das vencedoras do MISS SANTA CATARINA TERRA, se recuse ou
quebre alguma norma acordada em contrato, após sua eleição, a organização estadual se
reserva no direito de destituir e substituir a representante do título.
O presente Regulamento poderá ser atualizado em qualquer momento, sempre que se
justifiquem alterações, devendo por isso, ser consultado com regularidade pelas partes
envolvidas e interessadas.
Balneário Camboriú, 11 de julho de 2022.
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FICHA DE INSCRIÇÃO MISS SANTA CATARINA TERRA
2022
INFORMAÇÕES DA CANDIDATA
SOBRENOME

FACEBOOK

PRIMEIRO NOME

NOME ARTÍSTICO

INSTAGRAM

DADOS PESSOAIS
ENDEREÇO COMPLETO
CELULAR
E-MAIL
IDADE
DATA DE NASCIMENTO
MANEQUIM E TAMANHO
DE CAMISETA
NÚMERO DO CALÇADO
TAMANHO DO BIQUINI
(P, M, G)
ALTURA (CMS)
PESO (kg)
BUSTO (cm)
CINTURA (cm)
QUADRIL (cm)
GRAU DE
ESCOLARIDADE
OCUPAÇÃO
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PREMIAÇÕES
RECEBIDAS (RELATIVO
A CONCURSOS,
ESPORTE ETC.)

IDIOMAS (FALA,
ESCREVE,
COMPREENDE)
PAÍSES QUE JÁ VISITOU

TALENTO

APTIDÕES

HOBBIES

OUTROS

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
TEM ALGUMA ALERGIA?
(SIM OU NÃO, SE SIM
ESPECIFIQUE)
É VEGETARIANA? (SIM OU
NÃO)
TIPO SANGUÍNEO E
FACTOR RH
EM CASO DE EMERGÊNCIA
AVISAR: (QUEM E
CONTATO E Nº CELULAR)
FAZ USO DE ALGUMA
MEDICAÇÃO? (SE SIM,
ESPECIFIQUE)

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
POSSUI ALGUM
CONTRATO ASSINADO?
(SIM OU NÃO,
ESPECIFIQUE-OS)
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SE SIM:
NOME DA COMPANHIA
NATUREZA DO CONTRATO
DURAÇÃO DO CONTRATO

JÁ PARTICIPOU EM ALGUM
CONCURSO DE BELEZA?
QUAL A SUA COLOCAÇÃO?

SE SIM:
NOME DO CONCURSO
ANO DE PARTICIPAÇÃO

FOTOS DIGITAIS
Anexar 08 (oito) fotos, conforme descrição abaixo:
FOTO

QUANTIDADE

Rosto

2 (duas)

Corpo Inteiro

2 (duas)

Rosto

2 (duas)

Corpo Inteiro

2 (duas)

QUALIDADE

ESPECIFICAÇÕES
Em fundo branco com traje casual
Boa qualidade ou gala com a face virada para
digital
câmera, incluir os ombros (poses
diferentes).
Boa qualidade Em fundo branco com traje casual
digital
ou gala (poses diferentes).
Em fundo branco de biquini
Boa qualidade PRETO com a face virada para
digital
câmera, incluir os ombros. (poses
diferentes).
Boa qualidade Em fundo branco de biquini
digital
PRETO (poses diferentes).

Eu certifico a validade e precisão das informações que forneci nesta ficha, bem como tomei
conhecimento do regulamento. Compreendo e concordo que qualquer informação falsa /
enganosa / inadequada fornecida por mim, ou a omissão de detalhes importantes é
fundamento para minha desqualificação antes, durante e após o concurso, bem como
destronamento no caso de ser uma das vencedoras

Nome e Assinatura

Local e Data
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