
REGULAMENTO �  MISS.COM 2017 

1. DO CONCURSO 

1.1. Fica instituído pela empresa JL PRODUÇÕES com a coprodução de Franklina 
Duarte, o concurso de beleza Miss.com 2017, promovido pelo Programa JackLima.com, 
da TV Diário. 

2. DO PRAZO 

2.1. O Concurso iniciará em abril de 2017. 

3. DAS PARTICIPANTES 

3.1. Poderão participar do concurso, impreterivelmente, candidatas do sexo feminino, a 
partir de 13 (treze) anos de idade, completados até o dia da inscrição. 

3.1.1. interessadas menores de 18 (dezoito) anos deverão ter autorização do responsável 
legal para a formalização da participação. 

4. DOS REQUISITOS 

4.1. Para participar, as candidatas deverão: 

  4.1.1. Preencher as Fichas de Inscrições com os seguintes dados pessoais: nome 
completo, cidade, idade, manequim, altura, nº do calçado, endereço, telefone, e, para 
menores de 18 (dezoito) anos, nome e RG do responsável, com as devidas assinaturas. 

4.1.1.2. As Fichas de Inscrição estarão disponíveis com a produção do concurso. 

4.1.2. Para participar de qualquer etapa, a(s) candidata(s) deverá, obrigatoriamente, 
apresentar documento oficial de identidade com foto e data de nascimento. 

4.1.2.1. Serão aceitos qualquer um dos documentos listados abaixo: 

a) Carteira de Identidade; 

b) Carteira de Trabalho; 

c) Carteira Nacional de Habilitação; 

d) Passaporte. 

4.1.2.2. As candidatas só serão consideradas inscritas no Concurso se atendidos todos os 
requisitos do presente regulamento. 

4.2. Serão automaticamente excluídas as candidatas que tentarem burlar e/ou fraudar as 
regras estabelecidas neste Regulamento e/ou legislação, ou que, de qualquer forma, 
utilizarem de má-fé e/ou violarem os princípios da moral e dos bons costumes, conforme 
livre e exclusivo julgamento da Comissão Organizadora, cujas decisões são soberanas e 



irrecorríveis. 

4.2.1. As candidatas serão, ainda, excluídas automaticamente em caso de fraude 
comprovada, podendo ainda responder por crime de falsidade ideológica ou documental. 

4.3. Menores de 18 (dezoito) anos deverão apresentar no dia da inscrição autorização 
para participação no Concurso, conforme modelo inserido no Anexo I, assinada pelos pais 
em conjunto ou responsável legal, bem como entregar cópia da identidade (RG) 
autenticada em cartório, sob pena de não ser permitida sua participação. 

4.3.1. Fica claro e ajustado que na hipótese da Secretaria perceber a falsidade de 
qualquer das autorizações, ou caso estas sejam consideradas incompletas e/ou 
inconclusivas, os candidatos (a) poderão ser desclassificados do Concurso a qualquer 
tempo, sem que lhe seja devida qualquer indenização. 

4.4. Em momento algum poderá a Empresa ser responsabilizada por inscrições perdidas, 
atrasadas, enviadas erroneamente, incompletas, incorretas, inválidas ou imprecisas. 

4.5. Fica proibida a realização de performances e coreografias que coloquem as 
candidatas em situação de constrangimento. 

5. ETAPAS DO CONCURSO 

5.1. O presente Concurso será dividido em duas etapas. 

1ª ETAPA: PRELIMINAR  

5.1.1. Os candidatos escritos no concurso passaram por provas �Preliminares�  

5.1.2. A Organização reserva-se o direito de cancelar os candidatos (a) que não 
apresentarem a documentação exigida. 

5.1.3. Cada candidata é responsável por apresentar-se nos lugares designados, para 
integrar-se com a equipe de trabalho, levando consigo, caso seja solicitado, os itens 
previamente solicitados. 

5.1.4. A preliminar  ocorrerá por meio de uma avaliação por um corpo de jurados a ser 
definido pela Empresa Organizadora do Evento. 

5.1.5. As etapas do concurso serão exibidas na TV Diário e no site da emissora, portanto 
o candidato autoriza o uso de sua imagem. 

2ª ETAPA: FASE FINAL �  APRESENTAÇÃO: 

5.2. A 2ª Etapa consiste na Fase Final do Concurso, que culminará com a apresentação 
em um desfile, que ocorrerá na cidade sede do concurso. 

5.2.1. Cada finalista é responsável por comparecer no dia, onde desfilarão para Comissão 
Julgadora. 



5.2.2. Critérios de seleção nas Fases eliminatórias. 

1) Desfiles 

2) Desenvoltura para fotos  

3) Comportamento exemplar 

5.2.3. Organização ficará responsável por apresentar as roupas usadas nas produções 
fotográficas. 

5.2.4. É obrigatória a participação das candidatas em todas as promoções públicas do 
evento, exceto por motivos de força maior, doenças e compromissos inadiáveis, caso 
houver.

5.2.6. O acesso ao palco interno do local de eventos é restrito aos candidatos. 

Não será permitido a entrada de familiares, patrocinadores, colaboradores ou outras 
pessoas de seu relacionamento. 

5.2.7. Em todas as etapas do Concurso será formada uma Comissão Julgadora, 
previamente determinada pela Coordenação, que elegerá as Candidatas classificadas. 

5.2.8. As decisões da Comissão Julgadora do Concurso são soberanas e irrevogáveis, 
não cabendo nenhum tipo de recurso. 

5.2.9. As candidatas não serão substituídas, em nenhuma das etapas do concurso, seja 
por motivos de desclassificação ou desistência. 

6. DO JULGAMENTO E DA PREMIAÇÃO 

6.1. O resultado do Concurso, após criteriosa avaliação da Comissão Julgadora, que 
elegerá A Miss.com 2017 será entregue à Comissão Organizadora, e as ganhadoras 
serão anunciados logo em seguida. 

6.1.1. Os candidatos (a) serão avaliadas nos quesitos a seguir: 

- Espontaneidade e carisma; 

- Simpatia e beleza física; 

- Repercussão nas redes sociais; 

- Charme e Desinibição; 

- Presença cênica; 

- Desenvoltura no palco durante toda participação no evento; 

- Postura física. 



6.1.2. A pontuação se dará com cada jurado e pelos votos nas redes sociais 

6.1.3. A decisão da Comissão Julgadora terá caráter definitivo e irrecorrível. 

6.1.4. A Organização poderá eliminar qualquer candidata que, no seu entender, denegrir a 
imagem do evento, ou o nome da equipe organizadora, ou a imagem da Empresa 
Organizadora. 

6.1.5. A ganhadora receberá os prêmios sem qualquer ônus para a Empresa 
Organizadora do Evento, estes serão Recebido Por Patrocinadores e pelas lojas parceiras
Julgadora, que serão os seguintes: 

Ensaio fotográfico resultando em 20 fotos copiadas em papel fotográfico,  acompanhada 
por cd das mesmas fotos em alta resolução no formato JPGE, realizada pelo fotógrafo 
profissional Gabriel Castilho e Brindes das lojas parceiras Faixa de Luxo, Troféu e passa a 
ser "Conectada" - assistente de palco e modelo oficial contratada pelo programa 
Jacklima.com 

7. DOS COMPROMISSOS 

7.1. 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 nos trabalhos realizados pela Empresa Organizadora do Evento sem qualquer 
tipo de ônus, tendo em vista os objetivos do concurso. 

8. DOS DIREITOS DE USO DE IMAGEM 

8.1. A participação nesse evento implica que todos os 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. 

8.2. Os candidatos (a) deverão assinar �Termo de Cessão de Uso de Imagem� a TV Diário 
através dos Organizadores do Evento. 

8.3. Nos casos das vencedoras menores de idade, o �Termo de Cessão de Uso de 
Imagem� deverá ser preenchido e assinado pelo responsável legal. 

8.4. Todos os candidatos (a) de todas as etapas de seleção autorizam o uso de fotos, 
vídeos, depoimentos gravados e qualquer outro material gravado pela Organização para 
uso promocional a qualquer momento, durante período indeterminado. 

9. DAS OBRIGAÇÕES DOS CANDIDATOS 

9.1. A candidata vencedora do Miss.com 2017, compromete-se a participar de possíveis 
matérias, editoriais, e etc, que a Empresa Organizadora venha a realizar sobre o tema, 
servindo a inscrição do concurso de autorização expressa para publicação da sua 
imagem, nome e som de voz nos veículos de comunicação identificados pela Empresa J L 
Produções.  



10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

10.1. O ato da inscrição dos candidatos no concurso é considerado como de aceitação 
expressa e incondicional de todas as disposições indicadas neste regulamento.

 

Assinatura da Candidata 

 

________________________________________________________________________


