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Regulamento Concurso de Beleza de Minas Gerais 2022. 

Eleição da Miss Minas Gerais CNB 2022. 
Bem Vindos Coordenador((a)e Candidata! O Concurso de Beleza de 

Minas Gerais 2022 - Eleição da Miss Minas Gerais CNB 2022, 

acontecerá entre os dias 09 a 12 de outubro de 2022, com a 

Grande final no dia 11 de outubro de 2022, na cidade de Patos 

de Minas – MG. 

CHEGADA E RETORNO 
As candidatas deverão chegar ao Hotel HZ NA RUA PADRE CALDEIRA 

Nº 371 CENTRO, PATOS DE MINAS (MG) TELEFONE 034.3818.2100, 

por conta própria até as 18 horas do dia 09 de outubro de 2022, 

deixando o mesmo até as 12 horas do dia 12 de outubro de 2022. O 

transporte de sua cidade de origem a cidade sede do concurso será de 

inteira responsabilidade da candidata ou de sua coordenação Municipal. 

Por Favor, leia com bastante atenção. 

Regulamento e Manual da Candidata – Miss Minas Gerais CNB 

2022. 

 
TAXA DE INSCRIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NO CONCURSO. 

✓ Cada Candidata ou coordenação Municipal fará um 
investimento, que deverá ser paga em datas estipuladas pela 
coordenação Estadual. Acaso não seja pago até a data 
estipulada, o coordenador não poderá enviar a candidata ao 
concurso; 

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

✓ Não haverá, em hipótese alguma, a devolução da taxa de 

inscrição caso haja desistência por parte da candidata ou 

Coordenador após fazer o pagamento; 

✓ As fotos enviadas e a taxa de inscrição caso haja desistência 

por parte da candidata, não serão devolvidas. 

Concurso Nacional 
 

A vencedora do Concurso de Beleza de Minas Gerais receberá o título 
de Miss Minas Gerais CNB 2022, e terá a honra e a incumbência de 

representar o Estado de Minas Gerais na próxima edição do Miss 
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Brasil Mundo, com a taxa de inscrição e passagens aéreas pagas. A 

participação no concurso é obrigatória. Caso desista ou não queira 
participar, a Miss Minas Gerais CNB será destituída e substituída pela 

segunda colocada no Miss Minas Gerais CNB 2022, perdendo direito a 

todos os prêmios. 

 

O que a candidata e/ou coordenação municipal precisa(m) 
cumprir para participação da candidata no concurso de Beleza 

de Minas Gerais 2022. Atenção ao Itens abaixo: 
 
DEVERES DA CANDIDATA 

✓ Ser de nacionalidade brasileira ou naturalizada; 
✓ Ter idade entre 17 e 27 anos (até a realização do concurso 

estadual); 
✓ Ter estado civil de 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 física 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 até o hotel sede do concurso; 

✓ Levar para o concurso todos os trajes e objetos solicitados no 

Manual da Candidata (Disponível no regulamento) 
✓  A própria Candidata ou a sua coordenação Municipal ter 

quitado integralmente o valor da TAXA DE INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL até a data estipulada e/ou acordada com a 

coordenação Estadual; 
✓  Ser Disciplinada e respeitar as regras do concurso durante a 

semana de realização do mesmo, e caso eleita, durante o seu 

ano como “Miss Minas Gerais CNB 2022”; 

✓  Quando designada, assinar contrato de participação no 
Concurso Estadual Miss Minas Gerais CNB, 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 27 (até a realização do concurso 
Estadual), sempre que for solicitada.  

Deveres da Organização. 
✓ Alojar a candidata em hotel de categoria no mínimo 

confortável durante o evento; 
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✓ Prover refeições à candidata nas datas estipuladas dentro do 

evento, começando com o jantar do primeiro dia, e 
terminando com o café da manhã do dia de check-out. 

✓ Aquelas que necessitam comer em outros momentos do dia, 

sugerimos levar seu próprio alimento e/ou suplementos; 

✓ Cumprir o regulamento do concurso e apurar os votos com 

absoluta lisura; 
✓ Garantir a segurança das candidatas; 

✓ Enviá-la ao concurso nacional designado (Miss Brasil Mundo). 

 

REGULAMENTO DAS DIVERSAS ETAPAS DO CONCURSO 
ESTADUAL. 
Escolha das 15 semifinalistas: 

15 candidatas, cujos nomes serão anunciados apenas no evento final 
do concurso, serão classificadas para a segunda fase do concurso: 

 

Destas 15, as 03 vencedoras das provas especiais avançarão, 

automaticamente para a semifinal. 
As outras 12 classificadas serão escolhidas pelo júri técnico e 

entrevistas preliminar; 

 

As 03 provas que levarão suas ganhadoras no top 15 são: 
✓ A vencedora da prova Popularidade; 
✓ A vencedora da prova Beleza pelo Bem; 
✓ A vencedora da prova Top Model; 

 

A ESCOLHA DAS 15 SEMIFINALISTAS. 
Estarão classificadas: 
As 12 Misses com o maior número de pontos, sendo: notas dadas 

pelo júri Técnico mais entrevistas preliminares; 

As 03 Misses vencedoras das provas especiais. 
 

Entendendo as provas do Concurso; 
MISS POPULARIDADE MINAS GERAIS 2022. 

✓ A Candidata mais votada pelo Instagram do concurso.  
✓ A vencedora integrará o Top 15 e receberá o título de Miss 

Popularidade Minas Gerais 2022. 
 

BELEZA PELO BEM (Beauty With a Purpose) CNB. 
✓ A candidata deverá apoiar ou criar um projeto social. poderá 

trabalhar em causas sociais ou ambientais. O objetivo é de 

fato ajudar e fazer a diferença na causa/projeto escolhida (o). 

poderá realizar campanhas, angariar fundos, realizar visitas; 
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✓  ATE a data de 09 de setembro, a candidata deverá 

enviar um vídeo de até 4 minutos para o o whatssap do 
concurso- 034.99110.6070 - HD gravado na posição 

horizontal.  

✓ Esse vídeo deverá conter o resumo do projeto ou ação, sendo 

que o seu objetivo é mostrar O QUE FOI FEITO E 

ALCANÇADO DE FATO. É muito importante que esta 
mensagem esteja clara no vídeo apresentado; 

✓ A vencedora desta etapa integrará o Top 15. Receberá o 

título de Miss Beleza pelo Bem Minas Gerais 2022. 

 

TOP MODEL MINAS GERAIS 2022. 
✓ As candidatas buscarão destaque na passarela, demonstrando 

charme, atitude, segurança e beleza.  
✓ A vencedora desta etapa integrará o Top 15 e receberá o 

título de Miss Top Model Minas Gerais 2022. 

✓  As candidatas desfilaram com uma calça Jeans, e uma peça no 

modelo padrão para todas, com cores a sua escolha, e um maio 
na paleta de cores vermelha e modelagem a sua escolha, não 

havendo nenhuma restrição, mas usando o bom senso e o bom 

gosto; também poderá ser usada durante a noite final. 

 
 

DESFILE MODA NOITE E MODA PRAIA e ENTREVISTA PRELIMINAR 
(JÚRI TÉCNICO A ESCOLHA DAS 12 SEMIFINALISTAS) 
 

As candidatas desfilarão com Vestidos de gala escolhidos por elas 
e/ou por suas coordenações. O traje poderá ser o mesmo da noite 

final ou uma segunda opção; a escolha é da candidata. Em 

caso de duas opções, se um é muito superior ao outro, 

sugeríamos o uso do mesmo vestido espetacular nas duas 

ocasiões. Após as candidatas desfilarão com um maiô na paleta de 
cores vermelho; o modelo fica a critério da candidata ou 

coordenação. As candidatas serão avaliadas em Beleza de Rosto, 

Desfile e Atitude, Beleza Plástica. 
 
  Na entrevista preliminar as candidatas serão entrevistadas pelo júri 

e analisadas em comunicabilidade, conteúdo, carisma, 

espontaneidade, postura e beleza.  
 
As 12 primeiras colocadas somadas com as 03 vencedoras das provas 

especiais, comporão o top 15, que disputara o Título de Miss Minas 

Gerais CNB 2022. 
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DESFILES SEMIFINAIS E DISCURSO DA VITORIA FINAL. 
As 15 semifinalistas participarão em dois desfiles durante a 

transmissão do concurso. Um será com traje de gala, e o outro desfile 

usando o maiô. Ao final dos desfiles, as 10 semifinalistas serão 

anunciadas.  

Nesta etapa seguinte, são indicadas as 5 finalistas, que passarão para 

a última etapa do concurso, onde farão o Discurso da Vitoria Final. 

A nota dessa etapa – discurso da vitória – será somada com a nota do 

júri da noite final. Ao final, será então eleita a Miss Minas Gerais CNB 

2022. 

 A Miss Minas Gerais CNB 2022, receberá os seguintes 

prêmios; 

✓ Faixa Oficial do Concurso Miss Minas Gerais CNB 2022;   
✓ Passagens aéreas para o concurso nacional, saindo do aeroporto 

escolhido pela coordenação Estadual ou aeroporto mais próximo do 

seu município, ou passagens Rodoviárias saindo da cidade da 

Eleita;                                                                                                                             

✓ Pagamento da taxa de participação no Concurso Nacional Miss 

Brasil Mundo (Somente para essa finalidade). 

MANUAL DA CANDIDATA. 
O Manual da Candidata visa esclarecer dúvidas, das candidatas e 

coordenadores, relacionados ao Concurso Estadual Miss Minas Gerais 
CNB 2022.  

Após a leitura do manual, aqueles que ainda não tenham todas as 

suas dúvidas sanadas, poderão enviar um e-mail para: 

missemisterminasgeraisoficial@gmail.com   
Pedimos atenção para que nada lhe falte durante a semana do 

concurso 

 Cabelo e Maquiagem  
✓ Em todos os momentos a candidata será integralmente responsável 

por sua produção de cabelo e maquiagem. A candidata poderá trazer 

ou contratar profissionais. 

 Diárias e Gastos Extras; 
✓ A candidata não será responsável pela diária no hotel, porém 

será responsável por seus gastos extras que não esteja 

incluído no valor da diária; 
✓  Todo e qualquer consumo extra durante os dias do concurso 

deverá ser acertado antes do evento final, de forma ordenada 

mailto:missemisterminasgeraisoficial@gmail.com
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e combinada entre as ocupantes das acomodações com pessoa 

do hotel. 

COMPORTAMENTO 
✓ Durante o tempo que permanecer em Patos de Minas – MG, 

cada candidata terá o seu comportamento avaliado pelos 

organizadores do concurso. 
✓ As candidatas deverão sempre observar a pontualidade, 

respeitando os horários estipulados pelos organizadores do 
evento; 

✓ Está vedada a desistência durante o concurso sob pena de 

multa, item este incluso no contrato de participação; 
✓ Qualquer caso de bullyng por parte de quem quer que seja, 

deve ser comunicado a coordenação Estadual imediatamente 
para ser apurado e tomar as medidas cabíveis, sob pena de 

desclassificação, caso tenha sido causado por uma candidata; 
✓ A infração dessas regras básicas de etiqueta e bom 

comportamento poderá resultar na DESCLASSIFICAÇÃO 
imediata de uma candidata, sem qualquer tipo de 

ressarcimento e/ou retratação por parte da coordenação 

estadual. 
 

Guarda Roupa 
✓ Roupa esporte/confortáveis para ensaios; 
✓ Sapatos Baixos e confortáveis;  

✓ Tênis para exercícios e ensaios; 

✓ Sapato de Salto (ou Sandália) nas cores condizentes com os 
trajes que serão usados; 

✓ Sapato de Salto ou Sandália na cor nude; 

✓ 1 ou 2 vestidos de gala para a final e desfile Júri Técnico 

(podem ser o mesmo se preferir); 

Fotos e Ficha de Inscrição 
✓ Logo que for oficializada a sua participação no concurso Miss 

Minas Gerais CNB 2022, a candidata deverá preencher a ficha 

de inscrição no site oficial; 

www.missemisterminasgerais.com.br   

✓  05 fotos em alta resolução, sendo pelo menos uma de rosto;  
✓ Data limite para inscrição: 09 de setembro de 2022. 

 

Vídeo de Apresentação - O vídeo de apresentação, deverá ter 

no máximo 59 segundos, em HD, na horizontal. 

 

  
BRAZ ALVES COORDENADOR ESTADUAL FRANQUEADO E LICENCIADO DO CNB 
NO ESTADO DE MINAS GERAIS. 

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

