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COMAJA – ROTA DAS TERRAS ENCANTADAS – RS 

CONCURSO PARA ESCOLHA DA SENHORITA TURISMO E PRINCESAS ROTA 

DAS TERRAS ENCANTADAS 

 

REGULAMENTO GERAL 

 

1. DAS INSCRIÇÕES 

1.1. O Concurso para escolha da SENHORITA TURISMO E PRINCESAS ROTA 

DAS TERRAS ENCANTADAS é uma promoção do Comaja – Rota das Terras Encantadas e 

Prefeituras Municipais consorciadas, através das Secretarias e/ou Departamentos de Turismo 

dos municípios, realizada com o objetivo de eleger aquela que representará a beleza, simpatia, 

graça, a cultura e os aspectos gerais e turísticos dos municípios do Comaja – Rota das Terras 

Encantadas. 

1.2. Cada Município fará sua escolha e dará apoio e suporte para sua representante, 

sendo que a mesma deverá ter requisitos para ostentar os títulos de Soberanas como beleza, 

conhecimento oral, simpatia e desenvoltura. 

1.2.1. O Município que não realizou escolha da sua corte municipal no ano corrente, 

mantendo-se a corte da realização da edição anterior do concurso regional, poderá participar 

com sua Senhorita Turismo como candidata nessa edição do concurso para escolha da Senhorita 

Turismo e Princesas Rota das Terras Encantadas, se a mesma se encaixar nos requisitos 

descritos nesse regulamento. 

1.2.2. A representante de cada Município deverá ter sido escolhida através de 

concurso, com o propósito de escolha da Senhorita Turismo Municipal, não será aceita a 

inscrição de candidata que não tenha passado por processo seletivo específico com o intuito de 

escolher a Senhorita Turismo em âmbito municipal. 



   

Consórcio de Desenvolvimento Intermunicipal dos Municípios do Alto Jacuí e Alto da Serra do Botucaraí/RS–COMAJA 
Rua General Câmara, 89 | Bairro Centro | Ibirubá – RS | CEP: 98200-000 

Fone: (54) 3324-4502 ou (54) 3324-4315 | www.comaja.com.br  
Página 2 de 10 

1.3. As candidatas deverão ter idade mínima de 15 (quinze) anos completos até a data 

da sua inscrição, comprovado através do documento de identidade e máxima 25 (vinte e cinco) 

anos. 

1.3.1. No ato da inscrição, a candidata com idade inferior a 18 anos deverá 

apresentar declaração de autorização dos pais ou responsáveis. 

1.4. A candidata deverá estar disponível para participação nos eventos em que for 

convidada e demonstrar comportamento social compatível com o Título a que concorre. 

1.5. O período de inscrições será do dia 01/06/2022 até o dia 30/06/2022. 

1.6. A confirmação da vaga da candidata deverá ser realizada, impreterivelmente até 

dia 01/07/2022 através da ficha de inscrição, disponível no Anexo I deste regulamento, 

devidamente preenchida e assinada pela candidata e pelo(a) Prefeito(a) Municipal e 

encaminhada pelo endereço eletrônico: turismo@rotadasterrasencantadas.com.br. 

1.7. O título tem a vigência de dois anos e a soberana deverá estar presente na 

passagem da faixa para sua sucessora em 2024. 

1.7.1. O prazo de vigência poderá ser prorrogado conforme decisão do Comaja em 

comum acordo com os municípios. 

 

2. DA PREPARAÇÃO 

2.1. O Comaja – Rota das Terras Encantadas promoverá o Curso Básico de Etiqueta, 

Postura e Boas Maneiras a todas as candidatas, no dia 28/07/2022, às 9h15min, no Centro de 

Eventos Elizeu Pedro Ludwig, localizado na Avenida Heraclides de Lima Gomes, Centro, Boa 

Vista do Incra/RS. Cabe ressaltar que a participação da candidata neste curso é obrigatória 

sendo imprescindível a presença da mesma a partir das 9h15min no Centro de Eventos. 

mailto:turismo@rotadasterrasencantadas.com.br
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2.2. Os custos com alimentação da candidata provenientes da realização desta etapa 

do concurso serão de responsabilidade do Comaja – Rota das Terras Encantadas, sendo de 

responsabilidade do município o transporte, produção da candidata e demais despesas até o 

local de realização do curso. 

 

3. DA AVALIAÇÃO 

3.1. A candidata passará por duas etapas de avaliação: 

3.1.1. Cultural: Apresentação/Entrevista – Traje Social ou Esporte Fino com 

Faixa – que acontecerá dia 28/07/2022 – a partir das 16h, no Salão Paroquial da Comunidade 

Católica de Boa Vista do Incra, localizado na Avenida Heraclides de Lima Gomes, nº 2616, 

Centro, Boa Vista do Incra/RS. A ordem da apresentação/entrevista será de acordo com a 

distância do município da cidade sede, iniciando com o município mais distante e seguindo a 

ordem decrescente. 

3.1.2. Passarela: Desfile Individual e Desfile Coletivo na Passarela, por ordem 

alfabética do Município – Traje Oficial do Município – que acontecerá dia 05/08/2022 – com 

início às 19h30min, no Salão Paroquial da Comunidade Católica de Boa Vista do Incra, 

localizado na Avenida Heraclides de Lima Gomes, nº 2616, Centro, Boa Vista do Incra/RS. É 

Imprescindível que as candidatas estejam no local com 30 minutos de antecedência. 

 

4. DO CREDENCIAMENTO 

4.1. As candidatas deverão estar presentes, impreterivelmente, nos horários e datas 

marcadas para a Avaliação Oral (Apresentação e Entrevista) e atividades pertinentes, nos 

respectivos horários e datas, assim como deverão estar prontas às 19h do dia 05/08/2022 no 

local do evento. 
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5. ASPECTOS A SEREM AVALIADOS NAS CANDIDATAS 

5.1. CULTURAL (50 pontos), assim divididos: CONHECIMENTO: 10 pontos; 

SEGURANÇA: 10 pontos; ELEGÂNCIA: 10 pontos; DICÇÃO E ORATÓRIA: 10 pontos e 

NATURALIDADE: 10 pontos. A candidata fará exposição oral sobre aspectos gerais do 

Município e região da Rota das Terras Encantadas (localização, formação étnica, base 

econômica, pontos turísticos e cultura predominante, etc.) os quais poderão ser encontrados no 

site www.rotadasterrasencantadas.com.br, e, deverá também estar por dentro de fatos e 

acontecimentos históricos e atuais que lhe serão questionados, assim como visão crítica sobre 

turismo. 

5.1.1. Dos quesitos:  

5.1.1.1. CONHECIMENTO: será avaliada a cultura específica da candidata, 

frente aos questionamentos dos jurados; 

  5.1.1.2. SEGURANÇA: os jurados irão avaliar a convicção das respostas dadas 

pela candidata; 

  5.1.1.3. ELEGÂNCIA: o julgador deve analisar a forma de apresentação da 

candidata, gestos, postura, expressões, assim também como a sua produção para a apresentação. 

  5.1.1.4. DICÇÃO E ORATÓRIA: avalia a forma como a candidata se expressa 

ao falar, a clareza da sua oratória a coerência das suas respostas, assim como a entonação do 

seu discurso. 

  5.1.1.5. NATURALIDADE: os jurados estarão atentos avaliando a forma de 

interagir da candidata, sua espontaneidade e naturalidade. 

5.2. PASSARELA (100 pontos), assim divididos: DESINIBIÇÃO: 20 pontos; 

DICÇÃO E ORATÓRIA: 20 pontos; PRODUÇÃO: 20 pontos; CARISMA: 20 pontos; e, 

DESENVOLTURA E PRESENÇA CÊNICA: 20 pontos. Esses quesitos serão avaliados na 
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passarela no momento do desfile, tanto individual como coletivo, assim como também durante 

sua apresentação oral. 

5.2.1. Dos quesitos:  

5.2.1.1. DESINIBIÇÃO: é a forma natural como a candidata se apresenta, sua 

capacidade de interagir com os jurados e público.  

  5.2.1.2. DICÇÃO E ORATÓRIA: avalia a forma como a candidata se expressa 

ao falar, a clareza e a coerência da sua oratória, assim como a entonação do seu discurso. 

5.2.1.3. PRODUÇÃO: este é um quesito estético, os jurados vão avaliar a 

imponência da produção da candidata: vestido/traje, sapato, acessórios, maquiagem e cabelo. 

O julgador deve analisar se os itens escolhidos são adequados para o título, assim como a 

composição que formam. 

5.2.1.4. CARISMA: este quesito avalia a espontaneidade e interação da 

candidata com o ambiente ao seu redor, sua forma de desfilar, discursar, interagir com o corpo 

de jurados. 

5.2.1.5. DESENVOLTURA E PRESENÇA CÊNICA: é a avaliação do 

desenvolvimento do desfile da candidata, seus passos, movimentos e a sua presença em cena, 

tanto no desfile individual, como no coletivo, assim como durante o seu discurso. 

5.3. O valor TOTAL da Avaliação será de 150 pontos. 

 

6. DA CLASSIFICAÇÃO 

6.1. A candidata que obtiver a maior pontuação na soma de todos os aspectos avaliados 

será eleita a Senhorita Turismo Rota das Terras Encantadas, assim como a segunda maior nota 

será eleita a 1ª Princesa Rota das Terras Encantadas e a terceira maior nota será eleita a 2ª 

Princesa Rota das Terras Encantadas. 
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6.2. Para critério de desempate, caso eventualmente venha a ocorrer, virá a vencer a 

candidata que obtiver maior pontuação na Avaliação da Passarela: PRODUÇÃO, seguido do 

quesito DICÇÃO E ORATÓRIA, DESINIBIÇÃO, CARISMA, DESENVOLTURA E 

PRESENÇA CÊNICA, e se ainda persistir empate a avaliação ORAL, e por último a candidata 

que tiver maior idade. 

 

7. DOS JURADOS 

7.1. A Comissão Julgadora da etapa Cultural de Apresentação e entrevista será 

composta por no mínimo 03 (três) e no máximo 05 (cinco) jurados. 

7.2. A comissão julgadora da etapa da Passarela será ser composta por no mínimo 05 

(cinco) e no máximo 09 (nove) membros. 

7.3. Os componentes das Comissões Julgadoras poderão ser representantes 

Governamentais, Canais de TV, Universidades da Região, Regiões Turísticas do RS, Entidades 

Parceiras e demais membros os quais poderão estar ligados à área de cultura, arte, turismo, 

educação, comunicação, concursos de beleza, estética e outros. Todos de municípios que não 

fazem parte da Rota das Terras Encantadas. 

7.4. As decisões do Júri serão definitivas e irrecorríveis, não cabendo às candidatas 

recurso de qualquer espécie. 

Parágrafo único. Após o Concurso, a partir da segunda-feira subsequente, as tabelas 

de pontuação estarão à disposição das Prefeituras na sede do Comaja – Rota das Terras 

Encantadas. Será permitida a consulta simples, sendo vedada fotografias e quaisquer registros 

dos documentos, considerando a preservação da identidade e idoneidade do júri, bem como de 

todas as candidatas. Durante todo este momento, se houver, será acompanhado por 2 

representantes da Comissão Organizadora. 

 



   

Consórcio de Desenvolvimento Intermunicipal dos Municípios do Alto Jacuí e Alto da Serra do Botucaraí/RS–COMAJA 
Rua General Câmara, 89 | Bairro Centro | Ibirubá – RS | CEP: 98200-000 

Fone: (54) 3324-4502 ou (54) 3324-4315 | www.comaja.com.br  
Página 7 de 10 

8. DO MUNICÍPIO 

8.1. O município será responsável pela preparação da candidata, aluguel e/ou 

confecção do vestido/traje para o desfile, produção para data de entrevista, cabelo, maquiagem 

e deslocamento em ambas as etapas. 

8.2. O município terá o papel de facilitador e apoiador no que se refere a viabilização 

da participação das ganhadoras em eventos e atividades solicitadas pela entidade Rota das 

Terras Encantadas, sendo responsável pelo deslocamento da mesma para eventos e atividades 

quando solicitada quando em território regional e, deslocamento até a entidade do Comaja – 

Rota das Terras Encantadas, quando o evento for, em outra região, estado ou país. 

 

9. DISPOSIÇÕES GERAIS 

9.1. A vencedora do concurso deverá comprometer-se de participar, sempre que 

convocada, dos eventos e representar o Comaja – Rota das Terras Encantadas em eventos 

regionais e estaduais durante o período de dois anos, e, no próximo concurso comparecer à 

solenidade de entrega da faixa à sua sucessora. A mesma, quando em exercício de suas funções 

ou fora delas, deverá manter boa conduta social, prezando tanto pela sua imagem quanto pela 

imagem da entidade a qual representa. 

9.1.1. Em caso de prorrogação do prazo de vigência, permanecem as mesmas 

obrigações descritas acima.  

9.1.2. A candidata deverá assinar um Termo de Compromisso (Anexo II) de se fazer 

presente sempre que for solicitada para representar o Comaja – Rota das Terras Encantadas, no 

qual consta entre outras determinações que quando as eleitas estiverem utilizando a sua faixa 

ou representando a entidade deverão cumprir com todas as determinações e regras estabelecidas 

no concurso, não sendo permitidos acompanhantes enquanto estiver exercendo funções oficiais. 
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ANEXO I – Ficha de Inscrição 
CONCURSO PARA ESCOLHA DA SENHORITA TURISMO 

E PRINCESAS ROTA DAS TERRAS ENCANTADAS 2022/2024 
 
Nome da Candidata:___________________________________________________________ 

Filiação:____________________________________________________________________ 

Data de Nascimento: _______________________ Idade:______________________________ 

Município que representa:______________________________________________________ 

Altura:________________________________ Manequim:____________________________ 

Cor do cabelo:___________________________ Cor dos olhos:_________________________ 

Hobby nas horas vagas: ________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Grau de instrução (cursando):____________________________________________________ 

Aspectos que mais aprecia na Rota das Terras Encantadas:_____________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

Sua mensagem para este momento de vida:_________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

____________________________                                    ____________________________ 

     Assinatura da Candidata                                                      Assinatura do Prefeito (a) 

 

 

Município: ___________________________________, _______________________de 2022. 
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ANEXO II – Termo de Compromisso 

 

TERMO DE COMPROMISSO 

SENHORITA TURISMO COMAJA – ROTA DAS TERRAS ENCANTADAS 

 

Eu, ______________________________________________________, brasileira, 

solteira, portadora da Cédula de Identidade sob nº ________________________, inscrita no 

CPF sob nº ______________________, aceito e autorizo o uso da minha imagem no concurso 

Senhorita Turismo Rota das Terras Encantadas e demais eventos culturais promovidos pelo 

mesmo ou em que minha presença seja solicitada como representante desta Corte. 

Assumo aqui também o compromisso de participar de todos os eventos em que minha 

presença seja solicitada, como representante desta Corte, durante os próximos 02 (dois) anos, 

com possibilidade de prorrogação por igual período. 

Ainda, reconheço a inexistência de vínculo empregatício com o Consórcio de 

Desenvolvimento Intermunicipal dos Municípios do Alto Jacuí e Alto da Serra do Botucaraí – 

COMAJA, bem como com o município ____________________________, o qual represento. 

 

 

Ibirubá – RS, ______ de ____________ de 2022. 

 

 

 

______________________________________ 

(Assinatura da Candidata) 
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