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REGULAMENTO CONCURSO “MISS E MISTER CAIPIRINHA 2019” 

 
 
I - CONCURSO 

 
O CONCURSO “Miss e Mister Caipirinha 2019” será promovido pela APCEF/SP, no 
evento ‘Festa Junina de Suarão 2019’. A ação tem como objetivo promover a integração, 
descontração, prestigiar os associados aposentados da entidade e incentivar a 
reciclagem. 
 
O concurso será realizado no dia 28 de junho de 2019, na colônia de Suarão, durante o 
evento Festa Junina de Suarão 2019, a partir das 15 horas. 
 
 

II - PÚBLICO ALVO 
 
Podem se inscrever para participar do concurso “Miss e Mister Caipirinha 2019” 
associados da APCEF/SP aposentados e seus dependentes também aposentados. Ex.: 
cônjuge, pai, mãe, sogro e sogra.  
 
 

III - INSCRIÇÕES 
 

Os candidatos do concurso “Miss e Mister Caipirinha 2019” deverão se inscrever no dia 
do evento. A ficha será preenchida na hora pelos associados que estiverem dentro das 
exigências do concurso.  
 

a) Para validação da inscrição, o participante deverá passar todas as informações 
solicitadas e estar de acordo com as normas do regulamento e termos de 
participação. 

 
b) O regulamento e a ficha de inscrição deverão ser assinados pelo participante no 

dia do evento, antes do início do concurso, para validação da participação do 
mesmo. 

 
c) Para participar o candidato deverá usar algum item reciclável (ex. peça de 

roupa ou acessório) de sua fantasia característica de festa junina. 
 

 
 

IV - NÚMERO DE VAGAS PARA OS CANDIDATOS 
 
Participarão do concurso até 60 (sessenta) pessoas, sendo as primeiras 30 (trinta) 
mulheres da categoria Miss Caipirinha e os primeiros 30 (trinta) homens da categoria 
Mister Caipirinha.  
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V - CLASSIFICAÇÃO 

 
Serão eleitos 3 (três) candidatos masculinos e 3 (três) candidatas femininas da seguinte 
forma: 
 

a) 1º lugar Miss e Mister Caipirinha 2019. 
b) 2º lugar Miss e Mister Caipirinha 2019. 
c) 3º lugar Miss e Mister Caipirinha 2019. 
 
 
VI - PREMIAÇÃO 

 
Os candidatos eleitos receberão: 

 
a) 1º lugar Miss e Mister Caipirinha 2019: Voucher de estadia nas colônias da 

APCEF/SP e faixa de colocação. 
b) 2º e 3º lugar Miss e Mister Caipirinha 2019: faixa de colocação. 

 
 

VII - JULGAMENTO 
 

a) Os votantes do concurso “Miss e Mister Caipirinha 2019” serão os participantes 
associados e não associados, por livre e espontânea vontade, do evento Festa 
Junina de Suarão, que será realizado no dia 28 de junho de 2019. 

b) Cada candidato será apresentado no dia do evento, com o objetivo de divulgar 
sua participação e solicitarem votos aos presentes. 

c) Cada participante do evento poderá votar em seu preferido de cada categoria, 
apenas uma vez por meio de um cupom fornecido pela comissão organizadora 
do evento. 

d) No final do evento serão divulgados os vencedores e premiados os mais 
votados “Miss e Mister Caipirinha 2019” (1º, 2º e 3º lugar de cada categoria). 

 
 
Os candidatos serão avaliados nos quesitos: 
1. Elegância  
2. Desenvoltura  
3. Simpatia 
4. Item reciclável  

 
Serão considerados apenas um voto por categoria de cada convidado do evento. Os 
candidatos com maior somatória de votos serão eleitos “Miss e Mister Caipirinha 2019”. 
Os segundos e terceiros lugares serão aqueles que obtiverem a segunda e terceira 
maiores notas, respectivamente. Em caso de empate, será realizada uma nova votação, 
com um critério adotado pela comissão organizadora. 
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VIII – DIVULGAÇÃO 
 
A APCEF/SP manterá todas as fotos dos participantes do concurso “Miss e Mister 
Caipirinha 2019” em seus arquivos, bem como divulgará as fotos do referido concurso em 
qualquer meio de comunicação que esta desejar: impressos (jornais, folhetos, cartazes ou 
outros) e eletrônicos (vídeo, internet, redes sociais, televisão ou outros) ou ainda por 
qualquer forma de comunicação (CD ou DVD), pela quantidade de vezes que pretender. 

 
 
 

Comissão Organizadora - APCEF/SP – Assoc. de Pessoal da Caixa Econômica Federal de SP. 

http://www.apcefsp.org.br/
mailto:faleconosco@apcefsp.org.br

