
 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA 

 
MISS & MISTER BOA VENTURA 2017 

 

REGULAMENTO 
 

O Concurso Miss e Mister Boa Ventura 2017, tem o objetivo de escolher 
a mais bela jovem e o mais belo jovem de Boa Ventura, para representar 

este Município em outros Concursos Estaduais e Regionais, de modo 
especial representar Boa Ventura na Exposição do Vale do Piancó que 
acontecerá no dia 18 de Novembro de 2017. 

 
Os jovens que desejarem participar do Concurso Miss e Mister Boa 

Ventura 2017, deverá observar o presente regulamento: 
 

1. Poderão participar deste Concurso, jovens com idade entre 16 e 21 
anos, naturais do Município de Boas Ventura; 
 

2. O Concurso não tem fins lucrativos e acontecerá no dia 21 de 
outubro de 2017, às 19h30, no Ginásio de Esportes “O Arrudão”, 

na cidade de Boa Ventura-PB; 
 

3. O público em geral será convidado a participar deste evento, e para 
adentrar ao local terá de doar 1kg (Um) de alimento não perecível; 
 

4. Os/As candidatos/candidatas deverão se inscrever até o dia 18 de 

outubro, preenchendo uma ficha de inscrição. Menores de 18 anos 
somente poderão se inscrever com a autorização dos pais. O valor 

da taxa de inscrição será 1 Kg de alimento não perecível, os 
alimentos arrecadados serão revertidos a Campanha Natal Sem 

Fome 2017; 
 

5. Os inscritos deverão está presente no local do evento uma hora 

antes do início dos desfiles, portanto às 18h30; 
 

6. Itens que serão avaliados, por uma comissão julgadora: 
- Beleza facial; 

- Beleza corporal; 
- Desenvoltura na passarela durante toda a participação no 

evento, como postura física e facial; 
- Simpatia; 



7. Os candidatos receberão uma única nota entre 5 a 10, da comissão 

julgadora, pelo conjunto de todos os itens avaliado; 
 

8.  O candidato que obtiver a maior nota, será escolhido a Miss e o 
Mister Boa Ventura 2017, e receberá a faixa com este título. Os 
escolhidos poderão receber brindes, prêmios oferecidos pelo 

comércio, empresários, ou pessoas físicas, e ficarão responsáveis 
de representar Boa Ventura-PB em eventos municipais, estaduais 

ou nacionais; 
 

9. Os candidatos escolhidos serão inscritos pela Prefeitura Municipal 

de Boa Ventura no Concurso Regional, que escolherá a Miss e o 
Mister Vale do Piancó 2017. 
 

10. A organização e coordenação do Concurso são da Secretaria 

Executiva de Educação de Boa Ventura -PB, sob a supervisão do 
seu Secretário Executivo José Clodoaldo Freitas, que ficará 

responsável de formar a comissão julgadora, juntamente com os 
parceiros do evento; 

 

11. As inscrições são presenciais com o Secretário Executivo de 
Educação, José Clodoaldo Freitas, na Secretaria Municipal de 
Educação de Boa Ventura. 

 

 
Boa Ventura/PB, 16 de outubro de 2017. 
 


