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REGULAMENTO DO CONCURSO PARA ESCOLHA DAS 

SOBERANAS DA 9º KOLONIE FEST 

 
Art. 1º - A escolha das soberanas da 9ª Kolonie Fest tem como objetivos: 

I – Eleger as soberanas da 9ª Kolonie Fest constituída pela rainha, primeira e 

segunda princesas que representarão a cultura, tradição, história e simpatia da 

comunidade de Nova Boa Vista; 

II – Eleger soberanas que assumam o compromisso e a responsabilidade de 

trabalhar pelo sucesso do evento, bem como na divulgação das potencialidades 

do município de Nova Boa Vista; 

III – Representar o município de Nova Boa Vista, quando solicitadas. 

 
 

Art. 2º - A coordenação e organização do evento e/ou atividades do concurso de 

escolha das soberanas da 9ª Kolonie Fest são de responsabilidade da Secretaria 

Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de Educação, Cultura e 

Desporto de Nova Boa Vista. 

 
DOS REQUISITOS DO CONCURSO E DURANTE O MANDATO 

Art. 3º - As candidatas ao título de soberanas da 9ª Kolonie Fest de Nova Boa 

Vista deverão preencher os seguintes requisitos: 

a) Ter idade entre 16 e 23 anos até a data da escolha; 

b) Ser solteira e não ter tido união conjugal; 

c) Não ter filhos e não engravidar durante o mandato, caso contrário, 

perderá seu título de soberana; 

d) Não usar piercing, exceto orelhas e desde que sejam discretos; 

e) Se a soberana faltar em 2 (dois) eventos consecutivos, automaticamente 

perderá o título do seu reinado; 

f) Residir no município de Nova Boa Vista no mínimo 02 (dois) anos antes 

da inscrição, podendo residir em outro local durante alguns dias da 

semana em razão de estudos; 

g) Estar cursando no mínimo o Ensino Médio; 
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h) Candidatas que concorreram em outras edições e não foram eleitas, 

podem concorrer novamente, caso se enquadrem nos critérios; 

i) Ter boa conduta, apresentar padrões de comportamento e relacionamento 

condizentes ao título almejado; 

j) Não estar respondendo por nenhum processo de ordem cível ou criminal; 

k) Gozar de boa saúde; 

l) As candidatas deverão estar disponíveis para reuniões, dia de 

capacitação, tirar fotos, realizar ensaios e entrevistas; 

m) Todas as candidatas ao título de soberanas da 9ª Kolonie Fest devem 

autorizar o uso de fotos, vídeos, depoimentos gravados e qualquer 

material gravado pelo evento, para uso promocional do evento a qualquer 

tempo sem cobrança de qualquer tipo de remuneração; 

n) As candidatas que trabalham, deverão apresentar uma declaração do 

responsável pela empresa a fim de participar de todas as programações 

previstas tanto como candidatas quanto soberanas; 

o) A escolha das soberanas da 9ª Kolonie Fest acontecerá na semana do 

município de Nova Boa Vista. 

 
DAS INSCRIÇÕES 

 
Art. 4º - O período das inscrições será de 06 de fevereiro a 28 de fevereiro de 

2023, junto a Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desporto de segunda à 

sexta-feira, das 8h às 11h30min e das 13h30min às 17h.O regulamento, bem 

como seus anexos, estarão à disposição no site da Prefeitura Municipal de Nova 

Boa Vista (www.novaboavista.rs.gov.br). 

 
Art. 5º - No ato das inscrições, a candidata deverá apresentar cópia dos seguintes 

documentos: 

a) Carteira de identidade; 

b) CPF; 

c) Comprovante de residência atual; 

d) Comprovante de escolaridade; 

e) Ficha devidamente preenchida, conforme Anexo I; 
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f) Termo de responsabilidade, devidamente assinada pelos pais ou 

responsável legal (no caso da candidata ter menos de 18 (dezoito) anos, 

conforme Anexo II); 

g) Duas fotos individuais, sendo uma de rosto e outra de corpo inteiro, de 

forma impressa e digital para posterior divulgação. 

 
Art. 6º - O período das inscrições não será prorrogado. Caso o número de 

inscritas for inferior a 03 (três) candidatas, não haverá escolha de soberanas. 

 
Art. 7º - A candidata ao preencher e assinar a ficha de inscrição e anexos I e III, 

declara conhecer e concordar com todas as cláusulas e condições descritas neste 

regulamento, sob pena de ter a sua inscrição cancelada no concurso e possível 

mandato, sem qualquer direito a indenização. 

 
Art. 8º – A candidata inscrita, que desistir de participar do concurso deverá 

comunicar por escrito a Comissão Organizadora, no mínimo com 1 semana de 

antecedência antes da apresentação oficial da escolha. 

 
DO VESTUÁRIO 

Art. 9º – Cada candidata se responsabilizará pelas despesas com o salão de 

beleza no dia do concurso. 

 
Art. 10º – O vestuário das candidatas no dia do concurso será composto por 

camiseta fornecida pela Prefeitura Municipal de Nova Boa Vista, sendo que os 

sapatos e calça jeans serão de responsabilidade da candidata. 

 
Art. 11º – A calça a ser usada na noite da escolha, deverá ser calça modelo flare, 

cor escura. 

 
Art. 12º – O calçado fica sob responsabilidade da candidata, tendo as seguintes 

características: 

a) Salto no máximo 8cm; 

b) Cor preta; 
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Art. 13º – Usar acessórios discretos, como brincos, pulseiras e anéis. 

 
 

AVALIAÇÃO VOTO POPULAR 

Art. 14º - Na edição de escolha das soberanas da 9ª Kolonie Fest, o voto será 

popular. 

 
Art. 15º – Cada candidata poderá utilizar o seu perfil particular para divulgação 

de sua candidatura, tendo a liberdade de fazer vídeos para a internet, reels e 

stories, sem fazer marcações das páginas oficiais do município. Deverá fazer um 

texto comentando sobre si e o interesse em participar para publicação em seus 

perfis particulares, sendo que o município utilizará em suas redes sociais 

somente os vídeos oficiais. A candidata poderá participar dos eventos que 

antecederão a semana do município. 

 
Art. 16º – Só poderá participar da votação popular quem adquirir o cartão para o 

Jantar Baile da Semana do Município. A cédula de votação será distribuída na 

porta principal na noite do evento somente com a apresentação do cartão da 

janta. A entrega das cédulas será realizada até 5min antes do desfile e será 

anunciado para o público o término da entrega das cédulas de votação. O Jantar 

Baile será realizado no dia 18 de março. 

 
Art. 17º – Na noite, as candidatas irão se apresentar para a população. Após o 

desfile, haverá urnas para que as cédulas sejam depositadas, no prazo de 30 

minutos. 

 
Art. 18º – Durante a contagem dos votos, cada candidata indicará um fiscal que 

acompanhará a contagem, sendo que o mesmo só poderá retornar ao ginásio 

quando for anunciado a escolha das soberanas, acompanhando a comissão 

durante o processo. Este fiscal também está vedado de usar qualquer aparelho 

eletrônico, entregando-o para a comissão organizadora e sendo liberado após a 

divulgação. 

DA PREMIAÇÃO 
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Art. 19º - Em caso de empate na votação popular para a escolha das soberanas, o 

critério de desempate se dará pela data idade. A candidata com maior idade será a 

vencedora.  

 

Art. 20º – Todas as candidatas que participarem irão ganhar uma lembrança 

de participação, sendo que as três primeiras classificadas receberão premiação 

em dinheiro, sendo: 

 
a) Rainha: R$500,00 (quinhentos reais); 

b) 1º Princesa: R$400,00 (quatrocentos reais); 

c) 2º Princesa: R$300,00 (trezentos reais). 

 
 

DO MANDATO 

Art. 21º – As soberanas da Kolonie Fest deverão, obrigatoriamente, 

representar o município de Nova Boa Vista em todo e qualquer evento em que 

forem solicitadas. 

 
Art. 22º – As soberanas eleitas não terão qualquer vínculo empregatício ou 

retribuição pecuniária pela tarefa de promoção e divulgação dos eventos, bem 

como pela participação em eventos solicitados pela administração. 

 
Art. 23º – A candidata atual, quando em exercício de suas funções ou fora 

delas, deverá manter boa conduta social, prezando tanto pela sua imagem 

quanto pela imagem do município de Nova Boa Vista. 

 
Art. 24º – Quando as soberanas estiveram utilizando a sua faixa ou 

representando o município, deverão cumprir com todas as determinações e 

regras estabelecidas no concurso, não sendo permitido acompanhantes. 

 
Art. 25º – A candidata eleita compromete-se de estar presente no concurso 

que elegerá a sua sucessora com a finalidade de despedir-se do reinado e 

passar a respectiva faixa e coroa, caso se enquadre em todos os critérios do 

regulamento. 
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Art. 26º – As despesas com vestuário, salão de beleza, alimentação, transporte 

e hospedagem das soberanas quando autorizadas pelo município de Nova Boa 

Vista, serão por ele custeadas, devendo a candidata eleita aceitá-las sem 

restrição. 

 

Art. 27°- O município de Nova Boa Vista apenas arca com os custos advindos 

das soberanas quando previamente solicitados. 

 
Art. 28° - A Comissão Organizadora se exime de qualquer responsabilidade 

financeira que não esteja inclusa neste regulamento. 

 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 29° - A candidata que omitir impedimento ou falsificar informações 

pessoais estará sujeita a perder o título e o prêmio estipulado. 

 
Art. 30° - Eventuais denúncias serão analisadas pela Comissão Organizadora do 

concurso, para quem devem ser dirigidas as mesmas por escrito a qualquer 

tempo. 

 
Art. 31° -Os anexos fazem parte deste regulamento. 

 

Art. 32° - Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Comissão 

Organizadora. 

 
Nova Boa Vista, 01 de fevereiro de 2023. 

 

 

 
 

 

Assistencia Social 

Secretaria Municipal de Educação, 

Cultura e Desporto
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ANEXO I 

 
 

1 – Dados de identificação da candidata: 

Número da inscrição:               

Nome:                

Data de nascimento:         Idade:     

Naturalidade:       CPF:       

RG:  Órgão expedidor:    Data de Emissão:     

Nome do pai:                  

Nome da mãe:                  

Estado civil:                   

Endereço:      Nº:     Bairro:     

Fone celular:     Celular:        

E-mail:                   

Altura:    Peso:         Tamanho da 

camiseta: Número do calçado:         

Trabalha: ( ) sim ( ) não 

Local que trabalha:  

Telefone da empresa que trabalha:  

Escolaridade: 

Ensino médio:( ) completo ( ) incompleto ( ) cursando Qual ano: 

Ensino superior: ( ) completo ( ) incompleto ( ) cursando 

Qual curso:   
 

 

 
 

DECLARAÇÃO 

 
 

DECLARO ter pleno conhecimento do regulamento de escolha das soberanas 

para a 9ª Kolonie Fest, o qual manifesto minha concordância integral das 

cláusulas e condições nele constantes, comprometendo-me a cumpri-lo sob pena 

de cancelamento de minha inscrição no concurso, sem qualquer direito a 

indenizações, conforme Art. 7° do referido regulamento. 
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DECLARO ainda, em conformidade com o Art. 3º inciso M do regulamento de 

escolha das soberanas da 9ª Kolonie Fest, que autorizo a título gratuito, o uso do 

meu nome, sons, fotos e imagens, em todas as formas de mídia, a serem 

utilizadas pela coordenação da Semana do Município e da 9º Kolonie Fest e/ou 

Prefeitura Municipal de Nova Boa Vista, para divulgação do evento, sem 

cobrança de qualquer tipo de remuneração. 

 
DECLARO estar ciente que se eleita, durante o período de reinado não poderei 

engravidar ou exercer união conjugal, conforme Art. 5º inciso F. 

 
DECLARO que as exigências descritas nas cláusulas que compreendem os 

requisitos para participação do concurso devem ser observadas e cumpridas 

durante todo o mandato sob pena de perda do título de soberana. 

 

 

Nova Boa Vista,  de  de 2023. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Assinatura dos pais Assinatura da candidata 

ou responsável legal 

mailto:prefeitura@novaboavistars.com.br
http://www.novaboavistars.com.br/


MUNICÍPIO DE NOVA BOA VISTA 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

“Teu Progresso Nosso Futuro” 

Av. Jacob Wagner Sobrinho, nº 939 Fone-Fax: (54) 3360.3000 / 3360.3018– e-mail: prefeitura@novaboavistars.com.br 
www.novaboavistars.com.br 

 

 

ANEXO II 

 
 

Eu , RG 

 e CPF , residente e 

domiciliada      nº , 

complemento  , no bairro  no município 

de Nova Boa Vista. 

DECLARO, na qualidade de  (pai, mãe, ou responsável legal), 

em conformidade com o regulamento de escolha das soberanas da 9ª Kolonie 

Fest,  que  para  todos  os  efeitos  legais  autorizo  a  menor 

 , a participar do concurso de 

escolha das soberanas da 9ª Kolonie Fest, sendo que a participação no concurso 

é efetuada por livre vontade da adolescente. 

 
DECLARO ter pleno conhecimento ao regulamento de escolha das soberanas 

para a 9ª Kolonie Fest, o qual manifesto minha concordância integral das 

cláusulas e condições nele constantes. Autorizando também a menor se eleita 

for, a viajar sob responsabilidade da Coordenação da Semana do Município, 

coordenação da Kolonie Fest e/ou Poder Executivo da Prefeitura Municipal de 

Nova Boa Vista. 

 
DECLARO, ainda que em conformidade com o Art. 3º, inciso M do 

regulamento de escolha das soberanas da 9ª Kolonie Fest, que autorizo a título 

gratuito, o uso do nome, sons, fotos e imagens da menor, em todas as formar de 

mídia, a serem utilizadas pela coordenação da Semana do Município e da 

Kolonie Fest e/ou Prefeitura Municipal de Nova Boa Vista, para divulgação do 

evento, sem cobrança de qualquer tipo de remuneração. 

 
Nova Boa Vista,  de  de 2023. 

 

 

 

Assinatura dos pais 

ou responsável legal 
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ANEXO III 

TERMO DE COMPROMISSO 

 
 

Eu  , RG 

  e CPF  , residente e 

domiciliada     nº 

 , complemento  , bairro  no 

município de Nova Boa Vista. 

 
DECLARO, em conformidade com o Art. 7º de regulamento de escolhas das 

soberanas da 9ª Kolonie Fest, que estou ciente e comprometo-me a participar de 

todas as etapas do concurso, bem como, se eleita for, conforme estabelecido no 

Art. 21º do regulamento, comparecer quando solicitada, pela Coordenação da 

Semana do Município e Coordenação da Kolonie Fest e/ou Prefeitura Municipal 

de Nova Boa Vista, nos eventos relacionados com a Kolonie Fest ou nos eventos 

oficiais do município. 

 
DECLARO, outrossim, ter ciência que o descumprimento de uma ou mais 

cláusulas e condições constantes no regulamento resultará na perda do título de 

soberana da 9ª Kolonie Fest. 

 

 

Nova Boa Vista,  de  de 2023. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Assinatura dos pais Assinatura da candidata 

ou responsável legal 
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