
CONCURSO MUSA TIBAGI FUTSAL. 

REGULAMENTO – 2019 

ART. 1 – O concurso Musa Tibagi Futsal tem por objetivos fundamentais: 

 1 - Divulgar e promover os jogos da Equipe Tibagi Futsal, durante as disputas do 

Campeonato Paranaense Série Bronze, Campeonato da Associação dos Municípios 

dos Campos Gerais (AMCG) e Jogos Oficiais do Estado do Paraná, durante o ano 

de 2019. 

 2 - Animar os jogos esportivos, através da valorização da beleza, simpatia e 

desenvoltura, propiciando lazer e consagração à população; 

 3 - A condição para participação das candidatas será sua livre espontânea vontade 

em participar do evento, desde que atenda aos requisitos contidos neste 

regulamento. 

 

ART. 2 – O evento de abrangência regional é uma realização da Secretaria Municipal de 

Esportes e Recreação Orientada. 

 

 1 - As inscrições deverão ser feitas na Secretaria de Esportes – Ginásio Quirão no 

período de 20 de maio de 2019 até às 13:30h do dia 24 de maio de 2019, em 

formulário próprio e fornecido pela SERO. 

 2 - O Concurso será realizado em 2 (duas) etapas: 

a) Sábado dia 25 de maio de 2019, às 20h no Ginásio de Esportes Quirão, 

desfile para os jurados e apresentação ao público; 

b) Votação online, aberta ao público, na página oficial Tibagi Futsal no 

Facebook. 

 3 – Serão produzidas fotos com as candidatas para que o público possa avaliar os 

quesitos constantes no artigo 7 deste regulamento. 

 4 – A votação online ficará aberta do dia 27 de maio de 2019 às 8h com 

encerramento no dia 13 de junho de 2019 às 10h, na página oficial Tibagi Futsal. A 

Musa e a Musa Juvenil serão apresentadas no dia 15 de junho de 2019, às 19h 

antecedendo a partida Tibagi Futsal x Misto Bordô, pela 6 rodada do Campeonato 

Paranaense de Futsal – Série Bronze. 

 5 - A promotora do evento fará um print dos compartilhamentos feitos na foto de 

cada candidata, na página oficial do Tibagi Futsal no Facebook no horário de 

encerramento do concurso (10 horas) para tabular o resultado. Compartilhamento 

após as 10 horas não serão contabilizadas e não terão influência sobre o resultado 

do concurso. 

 

ART. 3 – Poderão inscrever – se no Concurso Musa Tibagi Futsal as candidatas que 

preencherem os seguintes requisitos e condições: 

a) Ser do sexo feminino; 

b) Estar solteira (não viver em união estável ou concubinato); 

c) Ser brasileira nata ou naturalizada; 



d) Ter idade mínima de 14 (quatorze) a 17 (dezessete) anos candidata a Musa Juvenil 

e entre 18 (dezoito) e 29 (vinte e nove) anos, candidata Musa; 

e) Ser residente no município de Tibagi, com comprovação de residência. 

 

ART. 4 – No ato da inscrição a candidata compreende: 

a) Apresentação da cópia de identidade e/ou certidão de nascimento que atestem a 

idade da candidata; 

b) No caso das candidatas de menor, comparecer com os pais e/ou responsáveis para 

assinatura da autorização; 

c) Apresentar cópia do comprovante de endereço com data de 2019. 

d) Termo de compromisso assinado. 

 

OBS: entregar no ato da inscrição os documentos solicitados para que seja enviado ao 

Fórum da Comarca de Tibagi para devida autorização judicial. 

 

ART. 5 – A Secretaria de Esporte, na condição de promotora do evento determina a 

montagem do vestuário; 

 

 1 – A candidata no ato da sua inscrição irá ganhar um copo ou squeeze Tibagi 

Futsal Pratique essa ideia, da cor e modelo de sua preferência; 

 2 - A maquiagem e cabelo ficarão a cargo de cada candidata, sendo que o cabelo 

poderá estar preso ou solto; 

 3 – As candidatas a Musa deverão usar tênis, na cor de sua preferência (exceto 

modelo anabela), meião na cor branca e bermuda esporte na cor preta (cotton, 

lycra, stretch). 

 4 – As candidatas terão o empréstimo de uma camiseta oficial do Tibagi Futsal para 

usar durante as sessões de fotos e durante o desfile de apresentação. Que deverão 

ser devolvidas ao término de cada evento. 

 5 – As candidatas deverão trajar a vestimenta indicada, no dia das fotos publicitárias 

e na apresentação dos jogos oficiais, além do traje deverão estar com seus copos 

ou squeeze. A recusa ou a não participação nas fotos e na apresentação no jogo, 

dia e hora combinado, obriga a promotora do evento a desclassificar 

automaticamente a candidata. 

 

ART. 6 – A apresentação das candidatas para o público será pela página oficial Tibagi 

Futsal no Facebook e pelos canais de comunicação do Tibagi Futsal, bem como, desfile 

em grupo durante o intervalo de jogo. 

 

 1 - O desfile das candidatas poderá se repetir ao final partida, conforme a promotora 

do evento achar necessário; 

 2 – O desfile poderá contar com a manifestação (sonora e visual) da torcida por sua 

candidata preferida. 

 

ART. 7 – O julgamento do concurso será em 2 (duas) etapas: 



 Primeira etapa: feito pelo júri imparcial de livre indicação pela promotora do evento, 

o qual irá atribuir nota de 1 a 10 pontos nos seguintes critérios:  

a) Beleza; 

b) Simpatia; 

c) Desenvoltura. 

d) Desfile 

 Segunda etapa: online, feita pelos internautas através da quantidade de 

Compartilhamentos da foto da candidata, feitas da página oficial do Tibagi 

Futsal. Ao número de compartilhamentos, serão atribuídos os seguintes valores: 

a) 1 a 30 compartilhamentos: 1 ponto 

b) 31 a 50 compartilhamentos: 2 pontos 

c) 51 a 70 compartilhamentos: 3 pontos 

d) Acima de 71 compartilhamentos: 4 pontos 

 A Musa será eleita pela soma das notas dos jurados com os pontos obtidos através 

dos compartilhamentos. 

 

ART. 8 – A premiação da Musa adulta e da Musa Juvenil será: 

 1 – Passaporte para todos os jogos da equipe Tibagi Futsal; 

 2 – 1 (uma) camiseta oficial do Tibagi futsal; 

 3 – 1 (um) Kit com brindes fornecidos por parceiros e apoiadores. 

 

ART. 9 – Não caberá qualquer espécie de recurso ou contestação de resultado. 

 

ART. 10 – A Musa eleita se compromete a estar presente, quando solicitada a eventos de 

promoção da Equipe Tibagi Futsal e/ou SERO no período de 1 (um) ano, bem como, na 

eleição de sua sucessora no ano seguinte, a fim de se despedir e passar a respectiva 

faixa. 

 

ART. 11 – A Musa receberá, temporariamente, faixa fornecida pela promotora do evento, 

tendo obrigação de cuidar e zelar pela guarda e conservação, responsabilizando-se pela 

reposição no caso de dano ou extravio. 

 

ART. 12 – Desde já todas as candidatas autorizam a Prefeitura Municipal de Tibagi e 

equipe Tibagi Futsal a usarem suas fotos e imagens, em qualquer tempo, para promoção 

deste ou outros eventos municipais. 

 

ART. 13 – Em caso de renúncia ou descumprimento, por parte da eleita, de qualquer dos 

deveres atribuídos, bem como, infringir as normas estabelecidas neste regulamento, 

implicarão na perda do título, como a consequente devolução da faixa, e conforme o caso, 

sem prejuízo das penalidades legais contratuais cabíveis. 

 

ART. 14 – Os casos omissos serão resolvidos pela promotora do evento e, de suas 

decisões não caberá nenhum recurso. 



 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

CONCURSO MUSA TIBAGI FUTSAL 2019. 

 

CANDIDATA MUSA (  )              CANDIDATA MUSA JUVENIL (  ) 

 

NOME COMPLETO:_______________________________________________________ 

 

ENDEREÇO:_____________________________________________________________ 

 

DATA DE NASCIMENTO: _______/______/________   IDADE: ____________________ 

 

RG:__________________________    FONE CELULAR: _________________________ 

 

ESTUDANTE? (  ) NÃO   (  ) SIM COLÉGIO: ___________________________________ 

 

PROFISSÃO: _________________________________________________(SE HOUVER) 

 

PRATICA ESPORTE? (  ) NÃO  (  ) SIM   QUAL:_________________________________ 

 

 

TERMO DE COMPROMISSO – 1 

 

Eu___________________________________________, RG:_______________________ 

Autorizo minha filha, a participar do Concurso Musa Tibagi Futsal 2019, bem como, a 

cumprir todos os compromissos repassados pela promotora do evento, durante o período 

de 1 (um) ano. Declaro ainda que li e concordo com todas as normas contidas no 

Regulamento Geral. 

 

DATA:______/_______/_______                    ____________________________________ 

       Assinatura pai, mãe e/ou responsável. 

 

 

TERMO DE COMPROMISSO – 2 

 

Declaro que sou solteira, que cumprirei todos os compromissos repassados pela 

promotora do evento, li e concordo com todas as normas contidas no Regulamento Geral. 

 

DATA:_______/_______/_______              ______________________________________ 

        Assinatura da Candidata 


