
DIRETORIA DE CULTURA 

REGULAMENTO CONCURSO MISS PRIMAVERA 2022 
 

1) Categorias: 

Miss Primavera Bertioga 2022 
Idade das candidatas: 18 a 30 anos até a data do desfile final. 
Link de inscrição: https://forms.gle/XVHDE5XRdp2G5MVy9 
Link encurtado: https://cutt.ly/UCqZF9B 
 
Miss Primavera Melhor Idade 2022 
Idade das candidatas: 60+ até a data do desfile final. 
Link de inscrição: https://forms.gle/cv2qwzqZnbYvaYEdA 
Link encurtado: https://cutt.ly/OCqZVYp 
 
Miss Primavera Plus Size 2022 
Idade das candidatas:18 a 30 anos até a data do desfile final. 
Manequim: a partir do 46 

Link de inscrição: https://forms.gle/2zHuctrJF7SMYcfw8 
Link encurtado: https://cutt.ly/2CqZ3S6 
 
Miss Primavera Inclusão 2022 
Idade das candidatas:18 a 30 anos até a data do desfile final. 
Link de inscrição: https://forms.gle/NY6HEYppDNrLwPiMA 
Link encurtado: https://cutt.ly/cCqXqS2 

As inscrições também poderão ser feitas via o site da Prefeitura de Bertioga. 

2) Datas: 

Inscrições: de 03 a 09 de setembro de 2022 
Pré-seleção:  18 de setembro 
Final: 25 de setembro 

3) As interessadas deverão se inscrever através de formulários online, disponíveis 
nos links apresentados no item 1 ou no site da prefeitura. Formulários que não 
estejam completos e/ou com dados inválidos/não corretos, não serão inscritos. 

Para as categorias de Miss Primavera Bertioga, Miss Primavera Melhor Idade e 
Miss Primavera Plus Size, deverão ser anexadas três fotos, podendo ser de 
celular, sendo uma de rosto, em close, sem maquiagem e as outras de corpo 
inteiro, de frente e perfil, com calça leggin, camiseta e salto alto. 

Para a categoria Miss Primavera Inclusão, apenas uma foto de rosto, em close e 
sem maquiagem é necessário. 

4) O Concurso Miss Primavera 2022, para todas as categorias, acontecerá em 
quatro etapas: 

1ª etapa – Inscrição; 

2ª etapa – Pré-Seleção com desfile e jurados; - desfile de todas as inscritas com 
calça leggin preta, camiseta do evento e salto (exceto para a categoria Inclusão). 
Serão selecionadas 10 finalistas. 

3ª etapa – Ensaios com as dez finalistas de cada categoria; 

4ª etapa – Desfile final e resultado. 
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https://forms.gle/cv2qwzqZnbYvaYEdA
https://cutt.ly/OCqZVYp
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5) As candidatas serão responsáveis pelas calças leggin e os calçados em todas 
as etapas. As demais peças serão fornecidas pela organização do evento. 

6) A Pré-Seleção será realizada de forma presencial e com desfile, até uma 
semana antes do concurso e definirá as dez candidatas finalistas em cada 
categoria. 

7) As candidatas pré-selecionas deverão entregar em local, data e hora definidas 
pela prefeitura os seguintes documentos: ficha de inscrição preenchida, 
comprovante de residência na cidade de Bertioga, cópia da carteira de identidade 
ou outro documento que ateste a idade, se no RG não constar o CPF cópia do 
CPF ou da CNH válida, termo de cessão de uso de imagem preenchido e 
assinado e cópia da carteirinha de vacinação que comprove estar em dia com 
todas as doses das vacinas de coronavírus e gripe. 

8) Ao preencher a ficha de inscrição e aceitar concorrer, a candidata se 
comprometerá a cumprir rigorosamente os horários dos ensaios e demais 
compromissos agendados pela Comissão Organizadora.  Além disso, deve zelar 
pelo seu comportamento ético no sentido de garantir sua permanência em todo 
andamento do concurso.  

9) Final: A grande final será realizada no dia 25 de setembro (horário e local a ser 
definido). 

O desfile dessa etapa será feito da seguinte forma: 

Categoria Miss Primavera Bertioga 2022: 

1º momento – As candidatas deverão se apresentar vestidas com calça leggin, a 
camiseta do evento e salto, para entrada Cultural. 

2º momento – As candidatas deverão desfilar com traje de banho (maiô preto) e 
salto. 

3º momento – As candidatas deverão desfilar com traje de Gala e salto. 

Categoria Miss Primavera Plus Size 2022 

1º momento – As candidatas deverão se apresentar vestidas com calça leggin, a 
camiseta do evento e salto 

2º momento – As candidatas deverão desfilar com traje de Gala e salto. 

Categoria Miss Primavera Melhor Idade 2022: 

1º. Momento – desfile vestidas com calça leggin, a camiseta do evento e salto. 

2º momento – As candidatas deverão desfilar com traje de Gala e salto. 

Categoria Miss Primavera Inclusão 2022 

1º. Momento – desfile vestidas com calça leggin, a camiseta do evento. 

2º momento – As candidatas deverão desfilar com traje a ser definido. 

10) Para a final os critérios que serão avaliados são os seguintes: 

Categoria Miss Inclusão: 
a) Beleza Facial 
b) Simpatia 

Demais categorias: 
a) Beleza Facial 
b) Beleza Corporal. 
c) Elegância na Passarela. 
d) Simpatia 



 
11) As 10 finalistas da categoria Miss Primavera Bertioga 2022 concorrerão ao 

título especial de Miss Voto Popular 2022 que será dado àquela que tiver a 
maior votação popular, em enquete realizada pela prefeitura em suas redes 
sociais. 

12) As candidatas finalistas receberão camisetas do concurso, cabelo, maquiagem, 
manicure e pedicure, bem como o maiô preto e o traje de gala. O vestuário 
deverá ser devolvido após o concurso. 

13) Cada candidata deverá usar sua própria calça leggin e seu próprio calçado de 
salto alto, em todas as etapas. 

14) Cada uma das finalistas da Miss Primavera Bertioga, gravará um vídeo em 
ponto turístico da cidade, que será exibido aos jurados na grande final. 

15) Premiações: 

Categoria Miss Primavera Bertioga 2022 

1º lugar –Coroa, Faixa, Buque de Flores, Premiação. 

2º lugar – Miss Simpatia Bertioga 2022 - Faixa, Buque de Flores e premiação. 

Miss Voto Popular 2022 – Faixa e Buque de Flores. 

Demais categorias: Coroa, Faixa e Premiação para a primeira colocada de 
cada categoria. 

16) As quatro misses vencedoras de suas categorias, usando as coroas e faixas 
que lhes forem atribuídas, quando convocadas, deverão participar em eventos, 
representando a cidade, a critério da Prefeitura de Bertioga, pela duração de 
seus mandatos, de um ano. 

17) As decisões da Comissão Julgadora são irrevogáveis. 

18) Direitos de uso de imagem: todas as candidatas, no ato da inscrição, deverão 
assinar o Termo de Cessão de uso de imagem, autorizando expressamente à 
Prefeitura de Bertioga o uso de fotos, vídeos, depoimentos e qualquer outro 
material gravado pela organização do evento para uso promocional a qualquer 
momento durante o período de 01 (um) ano. Esse procedimento será 
totalmente gratuito, onde as candidatas renunciarão a quaisquer tipos de 
pagamento ou indenização. 

19) As informações acerca deste evento/concurso serão feitas através das redes 
sociais da Prefeitura de Bertioga. 

20) A Prefeitura de Bertioga poderá, a seu exclusivo critério, alterar qualquer item 
deste regulamento, a qualquer tempo, bastando comunicado através de seu 
site ou redes sociais. 

21) Dúvidas sobre este regulamento ou concurso podem ser enviadas ao email 
missbertioga2022@gmail.com. 

 

 

Camila Quelhas 
Diretora de Cultura 

Secretaria Municipal de Turismo e Cultura 
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