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1. CONCURSO

1.1. Fica instituído o concurso de beleza “MISS RUSSAS”, edição especial 2021, 

realizado pela Prefeitura Municipal de Russas (aqui  determinado como Realizador do 

Concurso) e promovido, exclusivamente, pela Secretaria de Cultura, Turismo e 

Esporte.

1.2. O “MISS RUSSAS” será realizado no dia 06 de agosto de 2021 (sexta-feira), de 

forma virtual, por meio das nas redes sociais (/prefeituraderussasoficial).

2. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

2.1. Para participar do concurso “MISS RUSSAS”, a candidata deve preencher os 

seguintes requisitos:

- Ser do sexo feminino;

- Ser cidadã do município de Russas (natural ou residente);

- Ter no mínimo 15 (quinze) anos e no máximo 23 (vinte e três) anos, até o dia 31 de 

dezembro correspondente ao ano do concurso;

- Não ser casada;

- Nunca ter sido mãe, não estar grávida;

- Nunca ter sido fotografada ou filmada em cena de sexo explícito;

- Ter estatura mínima de 164 (cento e sessenta e quatro) centímetros.

2.2. Para participar, todas as candidatas interessadas e que cumprirem integralmente 

com os requisitos dispostos no item 2.1, deverão preencher a Ficha de Inscrição que 

está disponível no site oficial do município (www.russas.ce.gov.br) para serem 

avaliadas pela comissão julgadora até o dia 26 de julho do corrente ano;

2.3. Para serem aceitas, o conteúdo das redes sociais das candidatas não poderão 

conter cenas de violência, gestos obscenos ou contrários à moral e aos bons costumes.

2.4. As candidatas serão excluídas automaticamente se o conteúdo das redes sociais 

fizerem referências desonrosas à pessoas, locais, obras culturais ou quaisquer outras 

protegidas por direitos autorais.

2.5. As candidatas serão excluídas automaticamente do Concurso, ainda, em caso de 

conteúdo das sua redes sociais conterem teor grosseiro, ofensivo, discriminatório ou 

que violem qualquer lei municipal, estadual ou federal.

2.6. As fotos das candidatas devidamente inscritas que não apresentarem nenhuma 

das características que as impeçam de serem aceitas neste Concurso poderão ser 

exibidas em internet, mídia eletrônica e mídia impressa.
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2.7. As inscrições no presente Concurso se darão de forma gratuita; 

3. ETAPAS DO CONCURSO

3.1. O presente Concurso será dividido em 02 (duas) etapas: seleção das candidatas, e 

final com votação de júri no dia do concurso.

3.2. SELEÇÃO DAS PARTICIPANTES: Nesta etapa, será formado um júri, que 

selecionará 06 (seis) candidatas para ao título de “MISS RUSSAS”. Uma comissão 

julgadora elegerá as 06 (seis) candidatas, baseadas no critério beleza e perfil, podendo 

levar em consideração ou não, a cidade de residência da candidata. 

3.3. ELIMINATÓRIAS: As candidatas pré-selecionadas pela comissão julgadora serão 

chamadas para a seleção final que ocorrerá no dia 26 de julho de 2021, no Centro 

Cultural Padre Pedro de Alcântara, localizado na rua Dr. José Ramalho, 1592 (Museu 

de Russas) - Centro, Russas-CE, às 19 horas;

3.4. FINAL COM VOTAÇÃO DO JÚRI: Um júri técnico e formadores de opinião votarão 

em apenas 01 (uma) candidata e esse será o voto decisivo.

3.5. A divulgação do resultado final ocorrerá na mesma noite da festa de premiação.

3.6. A candidata eleita “MISS RUSSAS” receberá como premiação: R$ 2.000,00 (DOIS 

MIL REAIS) em dinheiro depositado em até 07 dias úteis em sua conta bancária. 

CONDIÇÕES GERAIS

As candidatas autorizam, desde já, a ampla divulgação de seus nomes e cedem, de 

forma gratuita, as imagens captadas durante todas as etapas realizadas do concurso, 

em caráter definitivo, autorizando a sua reprodução e transmissão em número ilimitado 

de vezes e por tempo indeterminado, pelo site:  e demais redes www.russas.ce.gov.br

sociais do Governo Municipal de Russas. Ao inscrever-se para participar do Concurso, 

nos termos deste Regulamento, a candidata estará automaticamente autorizando a 

Realizadora a utilizar, de modo gratuito, definitivo e irrevogável, de seu nome, imagem e 

som de voz em qualquer veículo de imprensa, mídia ou Internet, para divulgação do 

Concurso e da Candidata, cedendo todos os direitos autorais por tempo indeterminado. 

Essa autorização se estende aos parceiros fornecedores dos prêmios constante no 

item 3.6. 

As autorizações descritas acima não implicam em qualquer obrigação de divulgação ou 

de pagamento de qualquer quantia por parte da Realizadora e seus parceiros. Pelo 

simples ato de inscrição neste Concurso, a candidata ainda autoriza, reconhece e 

http://www.russas.ce.gov.br
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aceita que os dados pessoais e demais informações, inclusive os submetidos por meio 

do formulário de participação, passam a ser de propriedade da Realizadora, que poderá 

utilizá-los para os fins necessários à adequada realização deste Concurso, sem que 

qualquer valor seja devido à candidata.

A candidata reconhece e aceita expressamente que a Realizadora não poderá ser 

responsabilizada por qualquer dano ou prejuízo oriundo da participação neste 

Concurso. 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 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. Para esclarecer eventuais dúvidas sobre o presente Concurso, as 

candidatas poderão fazê-lo no site: www.russas.ce.gov.br através do formulário de 

contato.

Quaisquer dúvidas, divergências ou situações não previstas neste Regulamento serão 

julgadas e decididas de forma soberana e irrecorrível pela Comissão Organizadora 

determinada pela Realizadora.

A participação neste Concurso implica a aceitação total e irrestrita de todos os itens 

deste Regulamento.

CONTATO:

Micael Ribeiro  (88) 9 9683.8975

Realização:


