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CONCURSO MINI MISS LAVRINHAS - 2022 

1. OBJETIVO 
 

O concurso será organizado pela Prefeitura Municipal de Lavrinhas. 
No concurso infantil “Mini Miss Lavrinhas 2022” o maior intuito é proporcionar momentos 
mágicos para as meninas, sem ambiente competitivo e com todas sendo valorizadas da 
mesma forma especial como Misses. 

O concurso será realizado no dia 27 de junho de 2022 em comemoração aos 141 
anos de Lavrinhas no Paço Municipal, às 17h30. 
É de extrema importância que os pais ou responsáveis da criança estejam cientes e de 
total acordo com todos os termos especificados neste regulamento. 
 

2. SOBRE A INSCRIÇÃO: 
 

Podem se inscrever no “Mini Miss Lavrinhas 2022” meninas moradoras de Lavrinhas-
SP divididas em duas categorias: 
 

- Mini miss: de 4 à 7 anos (completos até a data do concurso); 
- Miss infantil: de 8 à 11 anos. 
 

A inscrição deverá ser feita obrigatoriamente pelos pais ou representante legal da 
criança nos endereços abaixo descritos no horário escolar, entre os dias 20 e 22 de 
junho 2022: 
 

- Bairro Capela do Jacu – Escola - E.M.E.I.E.F. Governador Mário Covas, R. 
Geraldo Nogueira de Sá, 747; 

- Bairro Pinheiros – Escola – E.M.E.I.E.F. "Professor Tonico Varajão", Av. Pref. 
Joaquim Novaes da Cruz; 

- Bairro Centro – Escola - EMEIEF Aristides Alves de Andrade, Av. Manoel 
Machado, 348; 

- Bairro Jardim Mavisou – Escola – EMEIEF Júlio Fortes, Rua João Viêira Soares; 
- Bairro Village Campestre – Escola - EMEIEF Maria Cecilia Costa Serafim, Av. Dr. 

Darcy Sodero Horta. 
 

Para inscrição será necessária seguinte documentação: 
 

- Certidão de nascimento da criança; 
- RG e CPF do responsável; 
- Comprovante de Residência; 
- Termo de autorização para o menor e uso de imagens. 

 
3. DAS PARTICIPANTES 

  
Poderão participar do concurso, candidatas com idade de 4 a 11 anos, completados até 
a data final do concurso e residentes em Lavrinhas. 
 

4. DOS REQUISITOS 
 
Para participar, as candidatas deverão pedir aos seus responsáveis que leiam todo o 
regulamento antes e, em seguida, preencham a ficha de inscrição, com os dados 
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corretos. O responsável pela menor estará ciente da participação de sua filha bem como 
deverá colocar os números de seus documentos corretamente e ciente que estará 
autorizando a participação da menor e o uso de sua imagem cedido diretamente para a 
direção do evento. 
 
 

5. DO EVENTO 
 
O evento será realizado no dia 27 de junho no Paço Municipal a partir das 17h30, 
deverão as candidatas acompanhados dos responsáveis comparecer ao local com 
30min de antecedência para organização do evento; 
As candidatas deverão estar trajadas de forma elegante, sendo o tipo deste, a critério 
do responsável, assim como também cabelo e acessórios. 
No dia do evento entrarão na passarela candidatas por ordem de idade, sendo primeiro 
às meninas de 8 à 7 anos na categoria Mini Miss e posterior as com idade de 8 à 11 
anos na categoria Miss Infantil, e a votação acontecendo após a última desfilar  
Fica a comissão julgadora formada por pessoas a serem definidas pela Prefeitura 
Municipal de Lavrinhas, e seguirão os seguintes critérios de votação sendo de 0 à 10 
pontos: 
 

- Espontaneidade; 
- Simpatia; 
- Carisma. 

 
Serão Classificadas por ordem decrescente: 
Categoria Mini Miss de 4 à 7 anos: 

- Mini Miss  
- Mini Miss Simpatia 1 
- Mini Miss Simpatia 2 
 

Categoria Miss Infantil de 8 à 11 anos: 
- Miss Infantil 
- Miss Infantil Simpatia 1 
- Miss Infantil Simpatia 2 

  
OBS: O ATO DE INSCRIÇÃO DA CANDIDATA FEITA PELO SITE NO CONCURSO 
SERÁ CONSIDERADO COMO ACEITAÇÃO EXPRESSA E INCONDICIONAL DE 
TODAS AS DISPOSIÇÕES INDICADAS NESTE TERMO DE COMPROMISSO. 
 

6. Das disposições gerais 
 
Dos casos omissos neste regulamento serão discutidos pela organização do evento. 

 
 
 
 

Lavrinhas, 15 de junho de 2022. 
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