
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS  

 
REGULAMENTO DO CONCURSO DE ESCOLHA 

DA RAINHA DA FESTA DA LARANJA 2016 

 
 

1. OBJETIVO 

O presente concurso visa à escolha da Rainha da Festa da Laranja 2016, nas 
categorias Infantil 06 à 12 anos, Infanto-juvenil de 13 à 16 anos e Juvenil de 17 à 23 
anos,  que exercerão um mandato até que seja realizado o concurso subsequente, as 
primeiras colocadas serão coroadas a RAINHAS DA FESTA DA LARANJA 2016. 
 

A Rainha será a representante da Festa Laranja - em todos os eventos oficiais e em 
todas as promoções vinculadas à Festa - desempenhando atividades determinadas 
pela Comissão Social.  
 
 

2. DA COMISSÃO SOCIAL 

O presente Regulamento para o concurso da Rainha da Festa da laranja 2016 vai 
aprovado pela Prefeita da cidade de Matinhas, pela Diretora de Cultura, bem como foi 
levado previamente ao conhecimento da Comissão Comunitária da Festa.  
 

3. DA INSCRIÇÃO 

 

3.1. As inscrições deverão ser realizadas pela candidata ao título de Rainha da Festa 
da Laranja, de 26 de outubro a 09 de novembro de 2016, das 13h às 17h, de segunda 
a sexta-feira, na sala do Departamento de cultura a Av: Governador Antônio Mariz 81 
ou pela internet no site, www.matinhas.pb.gov.br e-mail: gabinete@matinhas.pb.gov.br 
ou pelo endereço abaixo:  
 

 

À Comissão da Festa da Laranja 2016 

Prefeitura Municipal de Matinhas  
Av: Governador Antônio Mariz Nº 49 Centro Matinhas-PB, CEP: 58128-000 

 
 
3.2. Para participar, a candidata deverá preencher os seguintes requisitos:  

a) Morar no município de Matinhas, (no mínimo 2 anos); 
b) Do sexo feminino;  
c) Ter idade mínima de 06 à 12 anos/ 13 à 16 / 17 à 23 

d) Ser solteira;  
e) Estar matriculada no ensino regular; 
f) Ter disponibilidade de participar de toda a programação durante o período da Festa 
da Laranja;  
g) Ter boa conduta, apresentar padrões de comportamento e relacionamento 
condizentes ao título almejado;  
h) Não estar respondendo por nenhum processo de ordem cível e criminal;  
i) Gozar de boa saúde;  
j) Não possuir nenhum vínculo ou compromisso com qualquer agência ou empresa 
que, de alguma maneira, venha a prejudicar ou impedir o cumprimento dos 
compromissos durante o concurso e o reinado da vencedora; 
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k) Não ter vínculo empregatício com a Prefeitura Municipal de Matinhas, nem com os 
fornecedores da mesma;. 
                                                                  
 
3.3. Da documentação necessária: 

a) Uma foto: 10x15- Traje esporte 

b) Cópia da certidão de nascimento;  
c) Cópia da carteira de identidade e CPF;  
d) Comprovante de residência;  
e) Entrega da ficha de inscrição preenchida;  
f) Comprovante da escolaridade em curso;  
g) Entrega do Termo de Compromisso, que consta na ficha de inscrição,  
assinado.  
h) Se menor de 18 anos termo de autorização dos pais ou responsáveis. 
i) Se menor será necessária a autorização dos pais para colocar as fotos na rede. 
 

3.4. A validade da inscrição está condicionada ao efetivo preenchimento de 
todos os critérios exigidos pelo presente regulamento.  
 
 

4. DO CONCURSO 

 

Homologadas as inscrições, as candidatas iniciarão o processo de votação em 
enquete pela internet. De 16 à 30 de Novembro. 
 

As candidatas mais votadas por cada categoria serão eleitas a “Rainhas da festa da 
Laranja 2016”. 
 

6. DA PREMIAÇÃO  
 

Será premiada a primeira colocada de cada categoria. 
 
 

7. DAS OBRIGAÇÕES DAS CANDIDATAS 

 

As candidatas eleitas pelo público serão apresentadas a população na sexta-feira, 
primeiro dia da festa. Será coroada e enfaixada “Rainha da Festa da Laranja”. 
 

9. DAS DESPESAS DO EVENTO 

 

9.1. A candidata será responsável pela roupa usada nas fotos. 
 

9.2. 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 ou 
motivo que esteja fora do controle da realizadora e que comprometa a realização do 
concurso de forma a impedir ou modificar substancialmente a sua condução como 
originalmente planejado.  
 

10. A cópia deste Regulamento poderá ser obtida no site www.matinhas.pb.gov.br ou 
solicitada pelo e-mail: gabineteprefeitafatima@gmail.com 

 

 

______________________________________ 

Ana Maria Vieira Pereira – Diretora de Cultura 
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