
Festa de Aniversário do Jabaquara 54 anos
(Idealização: Jornal Jabaquara Em Notícias. Realização: Associações e Lideranças do Jabaquara)

Dias 24 e 25-02-2018, o dia inteiro.
Local: Jabaquara, São Paulo-SP -  Site: www.jabaquara54.com

Feira de Cidadania e Saúde; Shows Musicais, Esporte, Cultura e Lazer
Concurso Miss Jabaquara 2018 e Concurso de fotos: OLHAR JABAQUARA
Comissão Organizadora: Rua Onofre Silveira 45, Jabaquara, CEP 04334-100, S. Paulo-SP
Contato: cel.: (11) 97083-6652 c/  Rosa Oliveira.

REGULAMENTO INSCRIÇÃO ONLINE PARA O CONCURSO MISS JABAQUARA 2018
(Retificado em 14-02-20180

Este regulamento contém as regras que deverão ser observadas pelas candidatas interessadas em participar do
CONCURSO MISS JABAQUARA 2018, as quais deverão ser lidas e aceitas pelas candidatas antes do ato da
inscrição para participação no concurso.

Para participar da pré-seletiva do concurso a candidata deverá preencher,  como mínimo, os seguintes pré-
requisitos:

Item 1. A Candidata deve ter entre 18 e 30 anos de idade completos no dia 01/02/2018.

Item 2. Ser moradora do Jabaquara, comprovando essa situação de uma das seguintes formas:
a)  Apresentação de  uma conta  de  telefone  fixo,  serviço  público,  banco ou cartão  de  crédito  em nome da
candidata.
b) Apresentação de uma conta de telefone fixo, serviço público, banco ou cartão de crédito em nome de um dos
pais, irmãos e/ou avós da candidata.
RETIFICAÇÃO  01:  Considerando  ser  um  concurso  de  bairro,  a  Comissão  Organizadora  decidiu  abrir  o
concurso para candidatas de outros bairros e também para candidatas vinculadas a agências de modelos.

Item 3. Nunca ter sido fotografada ou filmada totalmente despida, expondo suas partes íntimas.

Item 4. Nunca ter sido fotografada ou filmada em cena de sexo explícito.

Item 5. Não ter sido vencedora de um CONCURSO MISS JABAQUARA em edições anteriores.

Item 6. Adicionalmente, a candidata deve ter ciência de que, caso passe na fase Pré-Seletiva, também será
avaliada nos seguintes quesitos:
a) Nível cultural: O concurso levará em consideração seu nível cultural. Não é um quesito obrigatório, mas a
candidata  deve  ter  em mente  que  o  nível  cultural  e  o  conhecimento  de  idiomas  poderão  ser  levados  em
consideração em algum momento de avaliação.
b).  Tatuagens:  Só serão  permitidas  tatuagens  quando estas  forem discretas,  por  exemplo,  na  nuca,  punho,
tornozelo. No caso de tatuagens de tamanho e visibilidades maiores, caberá à organização do CONCURSO
MISS JABAQUARA 2018 decidir sobre sua participação no Concurso.

Item 7. A candidata não poderá ter qualquer vínculo empregatício, comercial ou familiar (parentesco até 3º
grau: pais, avós, irmãos, tios e sobrinhos) com qualquer um dos membros da Comissão Organizadora da “Festa
de Aniversário do Jabaquara 54 anos” e nem da organização do CONCURSO MISS JABAQUARA 2018.

Item 8. A Organização do CONCURSO MISS JABAQUARA 2018 se reserva o direito de tornar inelegível a
candidatura de qualquer pessoa que a própria Organização acredite ser suficientemente próxima a qualquer
pessoa ou entidade ligada à  produção,  administração ou júri  do concurso,  de forma que a  participação da
candidata no concurso possa vir a dar uma impressão de impropriedade.



Item 9.  A inscrição da candidata será anulada,  em qualquer  momento do concurso,  caso o organizador do
concurso constate,  a qualquer tempo, que a candidata mentiu e/ou se omitiu em relação aos pré-requisitos
exigidos para a inscrição no concurso.

Item 10. Ao preencher a ficha de inscrição, a candidata entende e está de acordo que seu preenchimento não lhe
dá garantias de participação no CONCURSO MISS JABAQUARA 2018.

Item 11. A ficha de inscrição será encaminhada à coordenação do concurso, que será responsável por avaliar o
perfil e as informações fornecidas na ficha de inscrição. Caso a candidata esteja dentro do perfil solicitado e
atenda a todos os requisitos da coordenação, esta entrará em contato com a candidata, para sua participação na
fase Pré-Seletiva do CONCURSO MISS JABAQUARA 2018.

Item 12. Ao aceitar esse termo, a candidata entende e está de acordo com o seguinte:
a) A inscrição, por si só, não garante à interessada sua classificação para as demais etapas da seleção e nem lhe
confere o direito de pleitear sua participação no CONCURSO MISS JABAQUARA 2018, não lhe cabendo
qualquer tipo de reivindicação, no caso de não ser selecionada ou ser desclassificada durante a seleção.
b) A candidata autoriza a inclusão, no site da Comissão Organizadora, de sua imagem, textos, biografias e
demais materiais de divulgação, sem limitação de prazo, com o fim de difundir o concurso em todo o território
nacional.
c) A organização do concurso reserva-se o direito de, a qualquer momento, excluir do certame a candidata que
não observar as disposições do presente regulamento e/ou contrariar as normas o concurso.
d) As candidatas isentam, desde já, a Comissão Organizadora de qualquer responsabilidade sobre promessas
não cumpridas, feitas por terceiros, durante o concurso.
e) Os casos omissos neste regulamento, ou não esclarecidos, serão resolvidos pela coordenação do concurso,
sendo a decisão soberana e irrecorrível.
f)  Havendo suspensão do concurso  ou na publicação do site  por  problemas de acesso à  rede  de Internet,
intervenção de hackers, vírus, manutenção, queda de energia, falha de software ou hardware, bem como por
caso fortuito ou força maior, não será devida qualquer indenização às participantes, podendo a organização do
concurso dar prosseguimento aos serviços tão logo haja a regularização do sistema, de forma que não haverá
alteração na execução da presente seleção.
g)  As  interessadas  deverão  seguir  as  instruções  contidas  neste  Regulamento,  declarando,  desde  já,  que
entenderam e aceitam todos os seus termos.

Item 13. A Organização do CONCURSO MISS JABAQUARA 2018 tem total  autonomia para se  negar  a
aceitar  uma  candidata  caso  entenda  que  a  mesma  não  se  encaixa  no  perfil  do  CONCURSO  MISS
JABAQUARA 2018.

Item 14. A direção do  CONCURSO MISS JABAQUARA 2018 ficará a cargo do produtor Renato Cury, da
empresa Sport Model’s Eventos, sendo que o mesmo será parte integrante da Comissão Organizadora.

Item 15. Este Regulamento do CONCURSO MISS JABAQUARA 2018 poderá sofrer alterações a qualquer
tempo, inclusive ser suspenso temporariamente, para se adequar à “Festa de Aniversário do Jabaquara 54 anos”,
não cabendo às candidatas inscritas qualquer tipo de reivindicação.

São Paulo, 1º de fevereiro de 2018.
 
Comissão Organizadora: 
Rosa Maria Gomes de Oliveira – (11) 97083-6652 
Jhones Rodrigues (11) 98285-6816 
Igor Bartchwsky - (13) 99128-3749 
Anderson Carlos de Souza - (11) 98526-2466 
Renato Cury – (11) 97433-2209
e-mail: rosa@editorajuma.com.br - www.jabaquara54.com 

E-mail oficial do CONCURSO MISS JABAQUARA 2018: concursomissjabaquara2018@gmail.com


