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REGULAMENTO CONCURSO DUELO DAS NOVINHAS 

 

 

1. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

Poderão participar do concurso apenas candidatas do sexo feminino, com idade entre 

18 (dezoito) a 25 (vinte e cinco) anos, completos até o dia 03/08/2014. 

 

As inscrições serão feitas até o dia 31 de julho de 2014 às 18 horas. 

 

Para participar, basta enviar para o Facebbok:  

https://www.facebook.com/studioa.multimedia.1 

02 (duas) fotos coloridas individuais recentes e de corpo inteiro.  

Anexar contato (e-mail / telefone). 

 

 

2. ETAPAS DO CONCURSO 

O concurso será composto por 2 (duas) fases.  

 

Não será permitido o adiamento da seleção por parte da candidata, estando 

automaticamente desclassificada a candidata que não comparecer ao local definido 

pela organização do evento, na data e horário previamente estabelecidos. 

 

2.1. PRÉ-SELEÇÃO 

Na pré-seleção serão escolhidas, por um comitê julgador, 20 candidatas que passarão 

para a seleção final. 

 

Após a pré-seleção o comitê julgador entrará em contato com as 20 candidatas através 

dos contatos enviados. 

 

 

https://www.facebook.com/studioa.multimedia.1
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2.2. SELEÇÃO FINAL 

 

A seleção final será realizada, com as 20 candidatas finalistas, no Bar do Maraca dia 

03/08/2014 às 16 horas. 

 

Ficam automaticamente desclassificadas as candidatas que faltarem ou se atrasarem. 

A decisão de escolha do comitê julgador é irrevogável e irrecorrível. 

 

As candidatas não selecionadas na etapa de entrevistas poderão ser convocadas 

posteriormente em caso de desistência e/ou desclassificação de alguma candidata 

selecionada, no decorrer do concurso. 

 

3. CONDIÇÕES GERAIS 

Ao inscrever-se para participar do Concurso, nos termos deste Regulamento, a 

candidata estará automaticamente autorizando os Realizadores a utilizarem, de modo 

gratuito, definitivo e irrevogável, de seu nome, imagem e som de voz em qualquer 

veículo de imprensa, mídia ou Internet, para divulgação do Concurso, cedendo todos 

os direitos autorais por tempo indeterminando. 

 

Pelo simples ato de inscrição neste Concurso, a candidata ainda autoriza, reconhece e 

aceita que os dados pessoais e demais informações, passam a ser de propriedade dos 

Realizadores, que poderão utilizá-los para os fins necessários à adequada realização 

deste Concurso, sem que qualquer valor seja devido à candidata. 

 

A candidata reconhece e aceita expressamente que os Realizadores não poderão ser 

responsabilizados por qualquer dano ou prejuízo oriundo da participação neste 

Concurso. 

 


