
CONCURSO DA ESCOLHA DAS SOBERANAS DA 21ª 

OKTOBERFEST SANTA ROSA-RS 

 

O concurso para eleição das Soberanas da 21ª Oktoberfest Santa Rosa-RS de 2018 será 

regido pelo seguinte regulamento: 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS: 

As candidatas poderão inscrever-se através da ficha de inscrição do dia 22 de janeiro 

até o dia 28 de fevereiro de 2018, disponíveis para retirada e devolução nos seguintes 

locais: Loja Deltasul, Rádio Noroeste, Revista Contato VIP e site oficial da Oktoberfest 

Santa Rosa –RS – www.oktoberfestsantarosa.com.br. 

O ato da inscrição da candidata é considerado como de aceitação expressa e 

incondicional de todas as disposições indicadas neste regulamento. 

Ao inscrever-se, nos termos deste regulamento, a candidata estará automaticamente 

autorizando a Oktoberfest Santa Rosa – RS a utilizar, de modo gratuito, definitivo e 

irrevogável, seu nome, imagem e som de voz em qualquer veículo de imprensa, mídia 

ou internet, para divulgação dos eventos. 

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

de pagamento de qualquer quantia por parte da realizadora. 

A eleição das Soberanas da 21ª Oktoberfest Santa Rosa – RS será realizada no dia 10 de 

março de 2018, no Pavilhão da Oktoberfest em Santa Rosa – RS. 

 

DOS REQUISITOS: 

Para participar, as candidatas deverão: 

1- Preencher a ficha de inscrição completa, que estará disponível, gratuitamente, 

nos locais já indicados acima. 

2- Entregar a ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada até a data 

limite, 28 de fevereiro de 2018. Obs: A ficha de inscrição, bem como a foto nela 

contida não serão devolvidas. 

3- As candidatas inscritas deverão apresentar-se no dia 07 de março de 2018 

(quarta-feira) no Pavilhão da Oktoberfest em Santa Rosa – RS as 20:00 horas 

para o ensaio. 

http://www.oktoberfestsantarosa.com.br/


4- As candidatas deverão apresentar-se ao público e ao corpo de jurados no dia da 

escolha em trajes específicos: Camiseta cedida pela Oktoberfest Santa Rosa – RS 

e calça jeans de responsabilidade da candidata. 

5- O cabelo e a maquiagem no dia do concurso deverão ser providenciados e 

custeados pelas candidatas ou cedidos por patrocinadores. 

6- As candidatas à Soberanas da 21ª Oktoberfest Santa Rosa – RS deverão 

preencher os seguintes quesitos: 

a) Ser brasileira, do sexo feminino; 

b) Ser solteira, sendo expressamente proibido permanecer com namorado 

enquanto estiver representando a Oktoberfest Santa Rosa – RS em 

todos os eventos delegados pela Comissão Organizadora; 

c) Não ter filhos ou estar grávida; 

d) Ter domicílio e residência fixa em Santa Rosa – RS; 

e) Ter no mínimo 18 (dezoito) anos de idade completos até a data do 

concurso; 

f) Estar cursando, no mínimo, ensino médio; 

g) Não ter sido eleita Rainha nas edições anteriores da Oktoberfest Santa 

Rosa-RS; 

h) Não ser soberana de outra festa/evento no mesmo período que for 

eleita soberana da Oktoberfest Santa Rosa – RS; 

i) Ter disponibilidade de horário tanto para as atividades preparatórias, 

inclusive nos finais de semana, bem como para participar de toda a 

programação durante o período da 21ª Oktoberfest Santa Rosa – RS, até 

a escolha das próximas soberanas; 

j) Ter boa conduta, apresentar padrões de comportamento e 

relacionamento condizentes ao título almejado. 

 

7-  As candidatas à Soberanas da 21ª Oktoberfest Santa Rosa – RS serão avaliadas e 

eleitas pelo corpo de jurados mediante os seguintes quesitos: 

a) Beleza; 

b) Simpatia; 

c) Desenvoltura na passarela; 

d) Comunicação; 

e) Conhecimentos gerais e específicos sobre o evento. 

8- As candidatas serão apresentadas ao público e ao corpo de jurados, numeradas 

em ordem alfabética do seu primeiro nome. 

9- O corpo de jurados, individualmente, conferirá pontos de 01 à 05, por quesito, 

sem meio ponto. 

10- Serão escolhidas e eleitas, as candidatas que alcançarem o maior número de 

pontos, pela soma de quesitos, na seguinte classificação: 

 



1º Lugar: Rainha da 21ª Oktoberfest Santa Rosa – RS 

2º Lugar: 1ª Princesa da 21ª Oktoberfest Santa Rosa – RS 

3º Lugar: 2ª Princesa da 21ª Oktoberfest Santa Rosa – RS 

 

11- A candidata eleita como Rainha, receberá 1 (um) anel da Ótica e Relojoaria 

Santa Rosa,  

1 (um) vale compras 100,00 reais - Loja Chiquete Acessórios – Santa Rosa,   

1 (um) book fotográfico – Rubin Schley – Santa Rosa,  

1 Kit Tratamento Truss – ORZ Cosmetics - Santa Rosa 

1 (um) clareamento dental – Eidt Odontologia – Santa Rosa  

1 (um) vale compras – Jeans e Cia – Santa Rosa  

1(um)dia de beleza   – Ana Paula Quadros – Santa Rosa 

1(Um) alongamento de unhas- Espaço Unhas da Leti – Santa Rosa  

 

12- Ambas as candidatas eleitas como 1ª e 2ª princesa receberão  

1 (um) vale compras 100,00 reais - Loja Chiquete Acessórios – Santa Rosa,  

1 (um) book fotográfico – Rubin Schley – Santa Rosa,  

1 Kit Tratamento Truss – ORZ Cosmetics - Santa Rosa 

1 (um) clareamento dental – Eidt Odontologia – Santa Rosa  

1 (um) vale compras – Jeans e Cia – Santa Rosa  

1(um) dia de beleza   – Ana Paula Quadros – Santa Rosa 

1(um) alongamento de unhas- Espaço Unhas da Leti – Santa Rosa  

 

13- Será de responsabilidade da comissão organizadora:  

a) Organizar o ensaio do desfile das candidatas; 

b) Convidar o corpo de jurados; 

c) Repassar para as candidatas toda a programação. 

 

14- Os casos omissos neste regulamento serão decididos pela Comissão 

Organizadora da Oktoberfest Santa Rosa – RS. 

Contatos para dúvidas ou informações: 
Adriane de Souza: (55) 996072237 
Romenia Turra:( 55) 99655-8327 
Rubin Schley (55) 99998-2316 
 

Santa Rosa, RS, _____ de ____________ de 2018 

 

________________________________ 

Comissão Organizadora 


