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EDITAL Nº 003/2017 – AFBBG - ESCOLHA DO ITEM RAINHA DO FOLCLORE 

GARANTIDO 2018 
 

A PUBLICAÇÃO DO PRESENTE EDITAL DE 
ESCOLHA DE ITENS DA ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA 
BOI BUMBÁ GARANTIDO 2018, DISPÕE SOBRE A 
ESCOLHA DO ITEM RAINHA DO FOLCLORE QUE 
INTEGRARÁ O BOI GARANTIDO NO ANO DE 2018 E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
O Presidente da Associação Folclórica Boi Bumbá Garantido, Sr. 

FÁBIO GADELHA CARDOSO, no uso de suas atribuições legais:  
 

RESOLVE: 
 
Art. 1º - Fica instituído pelo Presidente da Associação Folclórica Boi Bumbá Garantido o 
Processo de Seleção do item Rainha do Folclore, que será realizado nos meses de novembro 
e dezembro de 2017, na cidade de Parintins, Estado do Amazonas. 
 
Art. 2º O período para inscrição das candidatas será do dia 21 de novembro a 30 de 
novembro de 2017. 

DA ADMINISTRAÇÃO DO CONCURSO: 
 

Art. 3º Para a administração do Concurso serão constituídas duas comissões: 
 
I - Comissão Organizadora (nomeada pelo presidente): 
a) Compete à Comissão Organizadora promover a publicidade do Concurso; 
b) Convidar a Comissão Julgadora para proceder à seleção e julgamento das candidatas;  
c) Receber a inscrição das candidatas no Concurso; 
d) Resolver os casos omissos do concurso no presente edital, juntamente com o Presidente e 
sua Diretoria. 
 
II Comissão Julgadora: 
a) A Comissão Julgadora será composta por membros indicados pela Presidente e Diretoria 
da AFBBG. 
b) Compete à Comissão Julgadora selecionar as candidatas e proceder ao julgamento, em 
observância aos critérios a serem propostos pela comissão organizadora. 
 

DAS INSCRIÇÕES: 
 

Art. 4º - Para participação do Concurso de Escolha de Itens do Boi Garantido existem alguns 
pré-requisitos, que são: 
a) – Ter idade mínima de 18 (completos até o dia anterior a inscrição); 
b) – Ser comprovadamente torcedora do Boi Garantido; 
c) – Não estar grávida; 
d) – Não fazer parte do quadro de sócios da Associação contrária; 
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Parágrafo Único. Não serão admitidas em hipótese alguma inscrições após a data 
estipulado no Art.2º deste edital. 
 
Art. 5º - Ao preencher a ficha de inscrição e aceitar concorrer como candidata, a interessada 
comprometer-se a: 
a) Cumprir rigorosamente os horários, tanto dos ensaios, reuniões e eventualmente dos 
concursos; 
b) Não faltar a nenhum compromisso, exceto por motivos de força maior; 
c) Acatar as decisões da Comissão Organizadora; 
d) Cumprir todos os compromissos que exijam sua presença, os quais poderão incluir 
viagens; 
e) Não serão permitidas pessoas estranhas nos ensaios e na hora da escolha; 
f) No caso do não cumprimento de qualquer dos itens do Regulamento, a candidata poderá 
ser desclassificada. 
 
Parágrafo Único. Junto com a Ficha de Inscrição, a candidata deverá entregar os seguintes 
documentos: 
a) fotocópia da carteira de identidade e do CPF; 
b) 02 (duas) fotos recentes (10X15cm), sendo uma de rosto e outra de corpo inteiro com 
fantasia de item, ambas coloridas e de boa qualidade; 
c) Termo de Responsabilidade, devidamente assinado, que lhe será entregue com a Ficha de 
Inscrição (modelo em anexo); 
 
Art. 6º - Não serão aceitas as inscrições que não atendam aos requisitos deste Regulamento. 
 
Art. 7º - As inscrições deverão ser feitas na sede da Associação na Cidade Garantido, na sala 
da Diretoria Social, sendo obrigatório o preenchimento correto do formulário. 
 
Art. 8º - Todas as candidatas, no ato da inscrição, firmarão compromisso formal como 
Concurso, no qual cedem os direitos de imagem relativos à divulgação e publicidade da festa, 
por tempo indeterminado e sem ônus. 
 
Art. 9º - É vedada a inscrição de participantes: 
a) que sejam membros da Diretoria, das Comissões Organizadora e Julgadora e/ou que 
tenham com eles vínculos familiares consangüíneos ou afins, na linha reta ou na colateral, 
até o terceiro grau; 
d) que tenham vínculos familiares consangüíneos ou afins, na linha reta ou na colateral, até o 
terceiro grau, com membros de órgãos parceiros e apoiadores do concurso. 
 
Art. 10º - As inscrições que apresentarem dados incorretos, incompletos ou inverídicos 
serão automaticamente desclassificadas, durante o processo de triagem. 
 
Art.11 - Todas as candidatas de todas as etapas de seleção autorizam o uso de fotos ,vídeos, 
depoimentos e qualquer outro material gravado pela Organização para uso promocional a 
qualquer momento, durante o período de 01 (um) ano. 
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Art.12 - A inscrição será gratuita. 
 

DA COMPETIÇÃO: 
 
Art. 13 - O Concurso terá duas etapas, sendo: 
a) 1ª Etapa: Ocorrerá no dia 02 de dezembro de 2017, na Cidade Garantido, às 08hr00min, 
contando apenas com a participação das candidatas inscritas e Comissão Julgadora. Neste 
dia, as candidatas passarão pelo “teste de entrevista” onde serão questionadas sobre 
diversos assuntos e apresentação coreográfica em uma toada do respectivo item. A 
apresentação da coreografia será com fantasia (sem costeira) de responsabilidade da 
candidata. Serão escolhidas as 10 candidatas que concorrerão na 2ª etapa. O resultado da 1ª 
Etapa será divulgado no dia 04 de dezembro de 2017, no site e Fan Page Oficial da 
Associação Folclórica Boi Bumbá Garantido, www.garantido.com.br, bem como, através da 
imprensa e das mídias sociais.   
b) 2ª Etapa (Final): As candidatas se apresentarão em traje específico para a Comissão 
Julgadora, em evento aberto, a ser realizado no dia 23 de dezembro de 2017, às 22hr00min. 
Neste mesmo dia, a Presidência da Associação Folclórica Boi Bumbá Garantido anunciará o 
resultado final do concurso. 
 
Parágrafo Único. Todas as etapas do concurso acontecerão na Cidade de 
Parintins/Amazonas, ficando a cargo de cada candidata inscrita toda e qualquer despesa 
com logística que se fizer necessária para a sua participação no concurso.  
 
Art. 14 - É obrigatória a participação das candidatas em todas as promoções públicas do 
evento, exceto por motivos de força maior, doenças e compromissos inadiáveis. 
 
Art. 15 - O acesso ao palco interno do local de eventos é restrito as candidatas. Não será 
permitida a entrada de familiares, patrocinadores, colaboradores ou outras pessoas de seu 
relacionamento. 
 
Art. 16 - Vale destacar que serão escolhidos os seguintes cargos: 
a) Rainha do Folclore: 

DO JULGAMENTO: 
 
Art. 17 - O resultado do Concurso, após criteriosa avaliação da Comissão Julgadora, que 
elegerá o cargo citado anteriormente, será entregue à Comissão Organizadora. 
 
Parágrafo Único. A ficha individual de cada membro da Comissão Julgadora conterá apenas 
o nome das candidatas escolhidas aos títulos de 1º, 2º e 3º lugar no Concurso.  
 
Art. 18 - As candidatas serão avaliadas nos quesitos a seguir: 
a) Espontaneidade e carisma; 
b) Simpatia e beleza física; 
c) Charme e Desinibição; 
d) Capacidade de articulação verbal; 
e) Desenvoltura Corporal (Dança) 
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Art. 19 – A partir do dia 04 de dezembro de 2017, quando da divulgação dos nomes das 10 
candidatas selecionadas para disputar a 2ª etapa do concurso, será disponibilizado um link 
para votação aberta ao público em geral, na página oficial do Boi Garantido, 
www.garantido.com.br. 
 
Parágrafo Único. O processo de votação popular ocorrerá entre os dias 04 e 22 de 
dezembro de 2017, sendo que o resultado da referida votação fará parte do resultado final 
do concurso, correspondendo a um voto. 
 
Art. 20 - A decisão da Comissão Julgadora terá caráter definitivo e irrecorrível. 
 
Art. 21 - A Organização poderá eliminar qualquer candidata que, no seu entender, denegrir a 
imagem do evento, da Associação Folclórica Boi Bumbá Garantido e/ou o nome de qualquer 
membro da equipe organizadora. 
 

DOS COMPROMISSOS: 
 

Art. 22 - É obrigatório à vencedora do Concurso participar de todos os eventos culturais 
programados pela direção da Associação durante o período que estiver como item.  
 
Art. 23 - O ato de inscrição neste concurso implica no total conhecimento e aceitação de 
todos os itens do Regulamento do Concurso, bem como na cessão de uso e dos direitos 
autorais dos trabalhos à Associação Folclórica Boi-Bumbá Garantido, sem qualquer tipo de 
ônus, tendo em vista os objetivos do concurso. 
 

DOS DIREITOS DE USO DE IMAGEM: 
 

Art. 24 - A participação nesse evento implica que todas as concorrentes do Concurso 
autorizam expressamente o uso de fotos, vídeos, depoimentos gravados e qualquer outro 
material gravado pelo evento para uso promocional a qualquer momento. 
 
Art. 25 As candidatas deverão assinar “Termo de Cessão de Uso de Imagem” à Associação 
Folclórica Boi-Bumbá Garantido. 

DOS CASOS OMISSOS 
 

Art. 26 - Os casos omissos serão dirimidos no âmbito da Comissão Julgadora em conjunto 
com a Presidência do boi. 

 
Parintins, 17 de NOVEMBRO de 2017. 

 
 

 


