
 

 

Regulamento 

 

1 - Para participar do concurso o candidato (a) deverá realizar a inscrição na secretaria de 

Assistência Social e Direitos Humanos, situado a rua Gomes Porto – Centro Empresarial 

Américo Silva – sala 808 – Centro – Três Rios.  No período de 09 a 12 de novembro do vigente 

ano, de 09h às 11 e de 14 as 16 horas; 

2 – O (a) candidato (a) tem que residir em Três Rios; 

3 – Menores de 18 anos deverão apresentar autorização do responsável para participar do 

concurso. Preenchendo a ficha de autorização disponível na secretaria de Assistência social e 

Diretos Humanos, bem como fornecendo dados como Identidade e CPF, telefone, endereço e-

mail e redes sociais; 

4- O candidato será responsável pelo seu vestuário; 

5 – O candidato (a) autoriza expressamente o uso de fotos, vídeos, redes sociais, depoimentos 

de voz e de qualquer material áudio e visual gravado a qualquer tempo; 

6 – O corpo dos jurados será escolhido e determinado pelos organizadores, assim como terá seu 

resultado válido e soberano, sobre o qual não haverá contestação; 

7 – Nenhum jurado poderá ter ligação direta, indireta durante o período do andamento até o 

final do concurso; 

8 – Somente o primeiro lugar de cada categoria receberá a faixa de Beleza Negra Rara; 

9 – As categorias serão: A) Infantil (6 a 10 anos)   B) Teen ( 11 a 17 anos)    C) Adulto ( 18 a 59 

anos) 

10 - Se a categoria tiver menos de 5 inscritos será realocada nas demais, de acordo com o tipo 

físico do(a) candidato (a). Da mesma forma, observando o tipo físico do (a) candidato (a), a 

direção do concurso pode mudar o candidato da categoria infantil para Teen, da Teen para 

infantil, da Teen para adulto e adulto para Teen, independentemente dos números de candidatos 

(as) inscritos; 

11 – Vestimenta será:  A) feminino adulto:  1 vestido típico afro longo, 1 traje de banho e short 

jeans e camiseta branca para abertura do evento; 

C) masculino adulto: 1 bermuda florida e camiseta lisa ou blusa florida ou colorida com 

bermudas lisas, 1 sunga de banho, 1 blusa branca e bermuda jeans para abertura do evento; 

B) feminino infantil e teen: 1 vestido típico afro longo, 1 look próprio e short jeans para 

abertura do evento;   

D) masculino infantil e teen: 1 bermuda florida e camiseta lisa ou blusa florida ou colorida com 

bermudas lisas, 1 sunga de banho, 1 blusa branca e bermuda jeans para abertura do evento; 

12 – O concurso acontecerá  dia 16 de novembro do vigente ano  as 18 horas no Teatro Celso 

Peçanha; 

Declaro ter lido o regulamento, concordando com o mesmo e que as informações dadas 

por mim no formulário de inscrição são verídicas.  


