
 

MISS MINAS 
GERAIS CNB 2019. 
 
REGULAMENTO CONCURSO BELEZA DE MINAS GERAIS 2018 
EDIÇÃO ELEIÇÃO DA MISS MINAS GERAIS CNB 2019. 
 
A vencedora do Concurso de Beleza de Minas Gerais 2019 - versão feminina receberá o 
título de “Miss Minas Gerais CNB 2019” e representará o Estado no concurso “Miss 
Brasil Mundo 2019”. 

 
A Miss MINAS GERAIS CNB 2019, será eleita na conclusão da versão feminina do 
Concurso Estadual de Beleza 2018, que acontecerá no DECOR - FEST, em PATOS 
DE MINAS – MG, entre os dias 12 e 15 de NOVEMBRO. A final ocorrerá no dia 
14 DE NOVEMBRO. 
 

CHEGADA E RETORNO 
As candidatas deverão chegar no Hotel  HZ HOTEL NA RUA PADRE CALDEIRA Nº 
371 CENTRO, PATOS DE MINAS  (MG) TELEFONE 034.3818.2100, no dia 12 de 
Novembro ate as 18 hrs. No dia 15 a candidata deverá deixar o hotel até às 12 
horas da manhã. O transporte 
até o hotel e do hotel para a Rodoviária é de responsabilidade da candidata ou 
de sua coordenação (táxi). 
 



REGULAMENTO E MANUAL DA CANDIDATA – 
MISS MINAS GERAIS CNB 2019. 
 
Favor ler com atenção e enviar este regulamento à sua candidata. 
 

Prezado Coordenador Municipal/Candidata Solicitamos que sejam 
enviadas para  missemisterminasgerais@gmail.com  , 05 (CINCO) 
fotos em alta resolução da candidata, 01 de corpo inteiro de Biquíni, 
na posição vertical, 01 Esporte fino corpo inteiro na posição vertical, 
01 Traje de Gala corpo inteiro na posição vertical ,01 de Rosto , 01  a 
critério com a produção que escolher. Pedimos que as fotos sejam 
profissionais e com alta resolução, uma vez que serão utilizadas no 
site oficial, em outros sites, jornais e blogs, e em votação que 
determinará uma das 20 semifinalistas do concurso Miss Minas 
Gerais CNB 2019.                                          

  
IMPORTANTE. 
 

Para oficializar a participação da candidata no concurso Miss 

Minas Gerais CNB 2019, é necessário que seja realizado o depósito 

referente à licença municipal ou insular até a data estipulada pela 

organização. (12 de Outubro de 2018). 

O prazo para o término das inscrições se dará em 12/10/2018. O rigor 

do prazo se dá em função de melhor preparação da mídia para 

divulgação do material alusivo ao concurso. 

TAXA DE ISNCRIÇÃO DO CONCURSO. 
 

1.  Cada Candidata ou coordenador fará um investimento, a ser 
pago através de depósito bancário identificado. Esta taxa 
deverá ser paga até o dia 12 de outubro de 2019. Caso não seja 
paga até a data estipulada, o coordenador não poderá enviar 
a candidata ao concurso. 

 

2 . Não será aceito em hipótese nenhuma, cheque pré-datado ou 
mesmo pagamento com cheque a vista, somente por deposito 
bancário em nome de Braz Alves. O comprovante de 
pagamento deverá ser enviado logo após o deposito para o e-
mail  missemisterminasgerais@gmail.com    

 

mailto:missemisterminasgerais@gmail.com
mailto:missemisterminasgerais@gmail.com


3 Tanto para candidata, coordenador, as despesas extras, Como 
bebidas, ou outros serviços prestados, serão de inteira 
responsabilidade de quem o requisitar.  

 

MISS MINAS GERAIS CNB 2019. 
 
A vencedora do Concurso Estadual de Beleza será coroada Miss Minas Gerais 
CNB 2019, e representará o Estado de Minas Gerais no Miss Brasil Mundo 2019. 

 

REQUERIMENTOS OBRIGATÓRIOS DA 
PARTICIPANTE E COORDENAÇÃO 
MUNICIPAL 

 

A candidata deverá: 
 
- Ser de nacionalidade brasileira ou naturalizada; 
- Ter entre 17 e 26 anos de vida (26 anos até o dia após a coroação da “Miss Minas 
Gerais CNB 2019”); 
- Ser solteira (no Brasil e no exterior), não ter sido casada, não ser mãe e nem ter sido; 
- Não possuir antecedentes criminais; 
- Possuir personalidade agradável, ser comunicativa e sociável; 
- Possuir beleza de rosto e corpo condizente com o título; 
- Ser disciplinada e de boa conduta moral; 
- Não ter sido fotografada nua ou em atividades consideradas pornográficas; 
- Não estar ou haver estado envolvida com atividades relacionadas à prostituição; 
- Ser responsável pelo transporte (aéreo e terrestre) até o hotel sede do concurso; 
- Levar para o concurso todos os trajes e objetos solicitados no Manual da Candidata 
(ver abaixo); 
- Haver quitado integralmente o valor da licença municipal até a data estipulada pela 
organização; 
- Respeitar as regras do concurso durante a semana de realização do mesmo, e caso 
eleita, durante o seu ano como “Miss Minas Gerais CNB 2019”; 
- No primeiro dia do concurso, ou quando designada pelo Concurso de Beleza de Minas 
Gerais, assinar contrato de participação no concurso Miss Minas Gerais CNB 2019, 
comprometendo-se com as regras do mesmo, inclusive não deixar a competição até o 
seu término; 
- Apresentar documento de identidade confirmando ter no mínimo 17 anos e no 
máximo 26 (até 15 de Novembro de 2018), sempre que solicitada. 

 

 
 
DEVERES DA ORGANIZAÇÃO 



 
- Alojar a candidata em hotel de categoria durante o evento; 
- Prover refeições da candidata nas datas estipuladas dentro do evento.  
- Cumprir o regulamento do concurso e apurar as notas com absoluta lisura; 
- Garantir a segurança das candidatas; 
- Enviá-la ao concurso nacional designado 
(Miss Brasil Mundo 2019). 

 
REGULAMENTO DAS DIVERSAS ETAPAS DO 
CONCURSO ESTADUAL. 
 
O Concurso de Beleza de Minas Gerais busca uma mulher bonita, simpática, 
comunicativa, inteligente e com vontade e disponibilidade de abraçar e 
trabalhar em causas sociais e ser preparada para representar o Estado de Minas 
Gerais no concurso Miss Brasil Mundo.  
 
Conheça as provas e etapas da competição de 2019. 

 
A FÓRMULA DE CLASSIFICAÇÃO: 
20 candidatas serão classificadas para a fase seguinte do concurso, sendo elas: 
 
A vencedora da prova Beleza pelo Bem; 
A vencedora da prova Top Model; 
A vencedora da prova Entrevista 
A vencedora da prova Popularidade; 
A vencedora da prova Simpatia. 
 

 

SOBRE AS ETAPAS CLASSIFICATÓRIAS: todas as etapas são 
opcional; 
 
BELEZA PELO BEM - A candidata deverá apoiar ou criar um projeto social. 
Ela poderá trabalhar em causas sociais ou ambientais. O objetivo é de fato 
ajudar e fazer a diferença na causa/projeto escolhida (o). Ela poderá realizar 
campanhas, angariar fundos, realizar visitas. A candidata deverá trazer um 
vídeo de até 2 minutos que devera ser entregue a coordenação estadual no 
primeiro dia do concurso. Esse vídeo deverá mostrar um resumo do projeto ou 
ação, sendo que o seu objetivo é mostrar O QUE FOI EFETIVAMENTE 
ALCANÇADO. É muito importante que esta mensagem esteja clara no vídeo 
apresentado 



A vencedora estará automaticamente classificada no Top 20. 
Receberá o titulo de Miss Beleza pelo Bem Minas Gerais 2019. 

 
 

TOP MODEL MINAS GERAIS 2019. 
 
As candidatas usara um look fashion  de sua escolha  e um biquíni a sua escolha, não 
terá nenhuma restrição mais usando o bom senso e o bom gosto. Desfilarão 
demonstrando atitude, segurança, beleza na passarela, como modelos. A vencedora 
dessa prova estará automaticamente classificada entre as semifinalistas. Desfile em 
que a candidata terá liberdade para escolher a sua roupa, seu penteado, sua 
maquiagem e a forma de desfilar. Receberá o titulo de Miss Top Model Minas Gerais 
2018. 
 

ENTREVISTAS. 
 

 As candidatas se apresentaram para um corpo de jurados, elas terão 2 minutos 
para se apresentar e dentre essa apresentação os jurados farão  perguntas as 
mesmas A vencedora garantirá vaga no Top 20. E receberá o titulo de Miss 
imprensa Minas Gerais 2019. 

 
MISS POPULARIDADE MINAS GERAIS 2019. 
 
A Candidata mais votada pelo site oficial do concurso recebera o titulo de Miss 
Popularidade Minas Gerais 2019 e estará automaticamente na semifinal. 
 A vencedora dessa prova estará automaticamente classificada entre as semifinalistas. 
Receberá o titulo de Miss Popularidade Minas Gerais 2019. 

 
MISS SIMPATIA MINAS GERAIS 2019. 
 
Essa etapa votada pelas próprias candidatas, àquela que na opinião da maioria foi a 
miss mais simpática no decorrer do concurso e será uma semifinalista. Receberá o 
titulo de Miss Simpatia Minas Gerais 2019. 
 

DESFILE MODA NOITE E MODA PRAIA( JÚRI 
TÉCNICO A ESCOLHA DAS 15 SEMIFINALISTAS) 
 
As candidatas desfilarão com Vestidos de Noite ( este poderá ser o da  noite final ou 
poderá trazer um outro para essa prova) e Biquínis escolhidos por elas e/ou por seus 
Coordenadores. Será julgada em elegância, postura, presença de passarela, beleza, 
Carisma. Traje obrigatório: Biquíni Preto.. 
 



As 15 primeiras colocadas somadas com as 05 vencedoras das provas preliminares 
formara o top 20 que disputara o Titulo de Miss Minas Gerais CNB 2018. 

 
A ESCOLHA DAS 20 SEMIFINALISTAS. 
 

Estarão classificadas as 15 Misses com o maior número de pontos 

pelo júri Técnico mais as 04 das provas preliminares, além da 

vencedora do Miss Popularidade do site oficial do concurso.  

Os nomes das semifinalistas serão conhecidos somente no evento 

final. A vencedora representará Minas Gerais no Miss Brasil Mundo 

2019 

DESFILES SEMIFINAIS E PERGUNTA FINAL. 
 
As 20 semifinalistas participarão em dois desfiles durante a transmissão do concurso. 
Um será com traje de noite. O outro o Biquíni, 5 finalistas passarão para a última etapa 
do concurso e responderão uma pergunta final a nota dessa etapa e somada com a 
nota do juri. Será então eleita a Miss Minas Gerais CNB 2019. É importante que fique 
claro que a escolha da Miss Minas Gerais CNB 2019 se dará pelo conjunto 
apresentado, não somente pela resposta à pergunta.  
 

Serão apresentadas as 20 semifinalistas. Posteriormente as 10 

semifinalistas serão anunciadas. Nesta etapa são indicadas as cinco 

(5) finalistas.· 

  

MANUAL DA CANDIDTA. 
 
O Manual da Candidata visa esclarecer dúvidas das candidatas e coordenadores 
relacionadas ao Concurso Estadual de Beleza 2018. Após a leitura do manual, 
aqueles que ainda não tenham todas as suas dúvidas sanadas poderão enviar 
um e-mail para missemisterminasgeraisoficial@hotmail.com  
Pedimos atenção para que nada lhe falte durante a semana do concurso: 
- As candidatas deverão chegar ao Hotel HZ HOTEL, em Patos de minas (MG), no 
dia 12 de Novembro e realizar o check-out no dia 15 de Novembro. 
- Todo e qualquer consumo extra durante os dias do concurso deverá ser 
acertado antes do evento final, de forma ordenada e combinada entre as 
ocupantes das acomodações com pessoa do hotel. 
- Cada candidata será responsável pela sua produção 
de cabelo e maquiagem. 

mailto:missemisterminasgeraisoficial@hotmail.com


  
VESTUARIO E OUTROS. 
 
- Roupa esporte para atividades da semana; 
- Sapatos condizentes com as roupas que desfilará e usará durante o concurso; 
- 1 vestido de gala para a final e prova de vestido de noite preliminar (podem 
ser 2 diferentes, se preferir); 
- 1 vestido de coquetel curto COLORIDO FLORAL para número de abertura; 
- Calçados para o dia-a-dia; 
- Roupas para o dia-a-dia; 
− Uma produção de traje de banho, biquíni na cor preta ,amarela , branca ou 
vermelha , a candidata ira escolher uma cor de sua preferencia. 
  
A candidata será responsável por gastos extras, tais como telefonemas, uso do 
frigobar. 
Coordenadores, familiares e amigos que queiram hospedar-se no hotel, serão 
oferecidos valores diferenciados. 

 
COMPORTAMENTO. 
 
Durante o tempo que permanecer em Patos de Minas - MG, cada candidata terá 
o seu comportamento avaliado pelos organizadores do concurso. Espera-se que 
as seguintes regras sejam 
− As candidatas deverão ser sempre pontuais, respeitando os horários 
estipulados pelos organizadores do evento; 
 

 VIDEO DE APRESENTAÇÃO E FICHA DE 
INSCRIÇÃO. 
 
- Logo que for oficializada  a sua participação no concurso Miss Minas Gerais CNB 
2019, a candidata deverá preencher A FICHA DE INSCRIÇÃO NO SITE OFICIAL  
www.missemisterminasgerais.com.br . Com essas informações serão montadas as 
páginas de cada candidata no site oficial do concurso. Deverá ser postado na pagina do 
concurso de Beleza de Minas Gerais no facebook também um vídeo de apresentação 
de até 45 segundos, em HD, na horizontal.. 

 
 PREPARE-SE BEM. 
BOA SORTE!!! 
 

http://www.missemisterminasgerais.com.br/


BRAZ ALVES : LIÇENCIADO E FRANQUEADO EXCLUSIVO DO 
CNB NO ESTADO DE MINAS GERAIS. 
  


