REGULAMENTO DO CONCURSO GAROTO E GAROTA ZÉ PEREIRA 2019
1. O presente concurso tem o objetivo de eleger os representantes da
beleza freitense no Zé Pereira 2019.
2.INFORMAÇÕES:
A escolha dos representantes será dividida em 2 etapas:
1ª ETAPA: será realizada na modalidade classificatória e eliminatória, no
dia 08/02/2019 a partir das 19h no Teatro Barítono Raimundo Pereira
localizado a Rua da Glória Nº 01 – Centro José de Freitas – PI.
Serão classificados 5 participantes em cada categoria:
● 5 participantes na categoria Garoto Zé Pereira 2019
● 5 participantes na categoria Garota Zé Pereira 2019
● 5 participantes na categoria Gay Zé Pereira 2019
2ª ETAPA: será realizada dia 16/02/2019 no programa ABRE ALAS, Rua
Iate Clube, na Alameda Parnaiba, 444 - Matinha – Teresina PI. Devendo o
candidato comparecer ao local 9h da manhã. Os critérios de escolha dos
vencedores serão apresentados em data posterior, conforme regras
próprias do programa. A faixa de Garota e garota Zé Pereira será entregue
durante o programa.
3.PRÉ-REQUISITOS: (teste classificatório)
a) Roupa dos Candidatos: Traje de carnaval, adequado a festa do zé
pereira.
b) Inscrição: As inscrições serão realizadas no ato do teste, dia 08/01/19.
c) Somente serão aceitas as inscrições de candidatos que residem em José
de Freitas.
d) não será permitida a inscrição de candidatos com idade inferior a 18
anos.
4) TESTE CLASSIFICATÓRIO:
a) O Candidato(a) deverá se apresentar e mostrar a sua desenvoltura,
habilidade e alegria com o tema Zé Pereira (dança ou coreografia)

b) Uma comissão fará a escolha dos candidatos classificados para a 2ª
etapa do concurso.
c) Os membros da comissão serão escolhidos pela organização do Zé
Pereira 2019.
d) Nenhum
dos
componentes da comissão julgadora deverá ter
qualquer relação de parentesco com os candidatos.
e) Cada participante da comissão receberá uma ficha de avaliação,
conforme estabelece este Regulamento no item 5.
5.ESCOLHA:
a) Os(as) candidatos(as) serão avaliados(as) em 4 quesitos:
Estética Facial, Estética Física, Carisma/Empatia e habilidade de dança.
b) A cada quesito, será atribuída uma nota de cinco (5) a dez (10), sendo
permitido notas fracionadas.
c) Após o somatório de todos os itens, de todos os jurados, será dada a
classificação final.
d) Os 5 (cinco) candidatos que obtiverem a maior nota final, serão
classificados a participar da 2ª etapa do concurso.
e) Em caso de empate na nota final, fica estabelecida como primeiro
critério para desempate, a nota do quesito HABILIDADE DE DANÇA.
Permanecendo o empate, deverá ser considerado o quesito BELEZA
FACIAL, se necessário, usar também BELEZA CORPORAL.

6. PREMIAÇÃO:
Os candidatos vencedores do concurso Garoto e Garota Zé Pereira irão
representar a beleza de José de Freitas no Zé Pereira 2019. Com direito
aos seguintes prêmios:
●
●
●
●

Acesso total as áreas do evento
1 pulseira para acompanhante com acesso aos camarotes
Prêmio de R$ 500,00 (Quinhentos Reais)
Presentes e brindes dos apoiadores do evento

