
 

 
REGULAMENTO OFICIAL  
  
CONCURSO MISS MINAS GERAIS CNB TEEN 2022. 
  
1 - O Concurso 
  
1.1. O Concurso Miss Minas Gerais CNB TEEN 2022 é um concurso que 
promove a beleza e a cultura do público (teen) juvenil feminino em 
âmbito Estadual além de eleger a representante Mineira para etapa 
Nacional Miss Brasil CNB Teen. A etapa Estadual acontecera do dia 12 a 
14 de novembro de 2021 com a grande final dia 13 de novembro. 
 
 Favor ler com atenção e enviar este regulamento à sua candidata. 
 

Prezado Coordenador Municipal/Candidata Solicitamos que sejam 
enviadas para  missemisterteenminasgerais@gmail.com  , 05 
(CINCO) fotos em alta resolução da candidata, a critério com a 
produção que escolher. Pedimos que as fotos sejam profissionais e 
com alta resolução, uma vez que serão utilizadas na página da 
candidata no site, em votação que determinará uma as 08 
semifinalistas do concurso Miss Minas Gerais CNB TEEN 2022.                                          

 

mailto:missemisterteenminasgerais@gmail.com


CHEGADA E RETORNO 
 
A candidata deverá chegar ao Hotel HZ HOTEL NA RUA PADRE CALDEIRA Nº 371 
CENTRO, PATOS DE MINAS (MG) TELEFONE 034.3818.2100, por conta própria 
no dia . No dia 14 de novembro a candidata 
deverá deixar o hotel até às 13 horas da tarde.  

 
 Cada candidata é responsável pelas despesas de viagem e por 
apresentar-se no dia e hora marcada pela coordenação do concurso no 
local designado, para integrar-se à equipe de trabalho do concurso, 
levando consigo os itens e documentação previamente solicitados.  

 
IMPORTANTE. 
 
Para oficializar a participação da candidata no concurso Miss 

Minas Gerais CNB TEEN  2022, é necessário que seja realizado o 

Pagamento referente à TAXA DE ISNCRIÇÃO até a data estipulada 

pela organização. (12 de outubro de 2021). Não haverá em hipótese 

alguma a devolução da taxa de inscrição caso haja de desistência por 

parte da candidata ou Coordenador. As fotos enviadas e a taxa de 

inscrição (caso haja desistência por parte da candidata) não serão 

devolvidas 

O prazo para o término das inscrições se dará em 12/10/2021. 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). Esta taxa deverá ser paga 
até o dia 12 de outubro 2021. Caso não seja paga até a data 
estipulada, a candidata não poderá enviar participar do 
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 
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REQUERIMENTOS OBRIGATÓRIOS DA PARTICIPANTE. 
 
A candidata deverá: 
 
- Ser de nacionalidade brasileira ou naturalizada; 
- Ter entre 13 e 18 anos (18 anos até o dia após a coroação da “Miss Teen 
Minas Gerais CNB TEEN 2022); 
- 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; 
- Haver quitado integralmente o valor da Taxa de Inscrição 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 TEEN 2022”; 
- No primeiro dia do concurso, ou quando designada, assinar contrato de 
participação no concurso Miss Minas Gerais CNB TEEN 2022, 
comprometendo-se com as regras do mesmo, inclusive não deixar a 
competição até o seu término; 
- Apresentar documento de identidade confirmando ter no mínimo 13 anos e no 
máximo 18 (até 30 de DEZEMBRO 2021), sempre que solicitada. 
 

  
  As candidatas menores de 18 anos deverão apresentar uma autorização 
escrita (na ficha de inscrição) assinada pelo pai, mãe ou responsável legal 
(com firma reconhecida em cartório) e deverão estar acompanhadas de um dos 
seus pais ou responsável legal (com documento lavrado em cartório pelo 
Juizado de Menores de sua cidade) e munidas de toda a documentação 
exigida por lei e pela organização estadual. 
 
  Para oficializar a inscrição, deverá o responsável (pai ou mãe) imprimir a 
ficha de inscrição referente à reserva da vaga e exigências legais e aguardar o 
contato do concessionário municipal/estadual confirmando a data de sua 
participação. A ficha de inscrição e o recibo do depósito bancário deverão ser 
enviados por mensagem eletrônica (e-mail) para o coordenador.  
  
  No dia do concurso todas deverão apresentar a ficha de inscrição 
original (com firma reconhecida da assinatura do responsável) e recibo de 
depósito da taxa de inscrição original, original e fotocópia autenticada do RG 
(da candidata e responsável). * Importante ressaltar que os dados do 
responsável legal na inscrição on-line, deverão ser os mesmos que constam 
nas documentações reconhecidas em cartório exigidas pelo concurso e pelo 
Estatuto da Criança e do Adolescente. (Lei n. 8.069/90 

Caso a participante não tenha RG e/ou CPF, deverá a candidata 
providenciar tais documentos até a data de seu concurso. 



   
Por ser menor de 18 anos, o pai ou responsável legal deverá 

autorizar sua participação, assinando a ficha de inscrição impressa 
contendo também, a fotocópia autenticada do CPF e RG, fotocópia 
autenticada da certidão de nascimento ou RG da candidata, comprovante 
de residência autenticado, se guardião ou tutor, trazer cópia autenticada 
do Termo de Guarda ou Tutela. 
  
  Erros ou ausência no preenchimento e a entrega incorreta ou não 
entrega da ficha de inscrição original autenticada em cartório e da 
documentação exigida impossibilitará a candidata de participar em todos 
os níveis do Concurso Miss Minas Gerais CNB TEEN sem os direitos de 
reclamação e sem devolução da taxa de inscrição (em todos os níveis). 
  
  Todas as despesas com transporte (ida e volta) serão 
responsabilidade da candidata. 
   
  O traslado interno para atividades oficiais na cidade sede durante 
os dias do concurso ESTADUAL CASO SEJA NECESSÁRIO será sob a 
responsabilidade da organização ESTADUAL, e não terá custos a 
candidata. Pais e responsáveis deverão cuidar de suas próprias 
despesas com transporte durante o concurso ESTADUAL. 
  
  Em caso de desistência ou atraso dos pagamentos nas datas 
estipuladas a inscrição estará cancelada e a candidata não terá direito à 
restituição dos valores já pagos. Sendo assim, a Diretoria estadual 
reserva o direito de eleger, aclamar ou indicar outra representante para 
aquele município sem direito à contestação e ou recursos por parte da 
candidata infratora e seus representantes/responsáveis. Está vetada a 
desistência durante o concurso sob pena de multa no valor de 
R$5.000,00 item este incluso no contrato de participação a ser 
celebrado entre as partes no primeiro dia. 
  

A infração destas regras básicas de etiqueta e bom 
comportamento poderão resultar na DESCLASSIFICAÇÃO 
IMEDIATA de uma candidata, sem qualquer tipo de ressarcimento 
e/ou retratação por parte da organização. 
 

CABELEIREIRO E MAQUIADOR:  
 

Cabelo e maquiagem para competição NÃO estarão inclusos na taxa de 
inscrição. Fica a critério do (a) candidato (a), providenciar profissional para tal. 
A coordenação do concurso poderá indicar profissionais mediante solicitação 
no ato da inscrição.  

 
 



ACOMODAÇÃO NO HOTEL:  
 

 Hospedagem, alimentação e transporte local serão fornecidos pela 
organização do Concurso e também estendido para o coordenador Municipal. 
DESPESAS EXTRAS, tais como telefonemas, serviços de quarto, lavanderia, 
refeições extras, etc., são de inteira RESPONSABILIDADE DE CADA 
CANDIDATA. A Organização fará a escolha e distribuição das candidatas nos 
respectivos quartos em ordem alfabética por cidade participante. 
 

 Nenhum membro da família, amigo (a), namorado, cabeleireiro (a), 
maquiador (a) ou coordenador (a), poderá entrar no quarto do Hotel durante os 
dias do concurso, pois deverá ser respeitada a privacidade de sua colega de 
quarto.  
 

Será permitida à hospedagem de acompanhantes, desde que façam sua 
reserva antecipada com a organização do concurso e acertem suas despesas 
à parte da candidata. 
 

Haverá Taxa de Inscrição para incluso café da manhã, e refeições. (os 
quartos reservados para o concurso serão quartos triplos, podendo o 
acompanhante ficar hospedado com outros acompanhantes). 

 
A FÓRMULA DE CLASSIFICAÇÃO: 
 
08 candidatas serão classificadas para a fase seguinte do concurso, sendo elas: 

 

 

SOBRE AS ETAPAS CLASSIFICATÓRIAS: todas as etapas são 
opcionais; 

MISS TEEN TOP MODEL 2022. 
 

As candidatas usaram um look Calça Capri Jeans e uma Camiseta 
Branca a sua escolha, 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 título de Miss TeenTop Model 2022. 
 

 
 
MISS TEEN POPULARIDADE 2022. 



 
A Candidata mais votada pelo site oficial do concurso recebera o título 

de Miss Teen Popularidade 2022 e estará automaticamente na semifinal. 
 A vencedora dessa prova estará automaticamente classificada entre as 
semifinalistas. Receberá o título de Miss Teen Popularidade 2022. 
 

MISS SIMPATIA MINAS GERAIS 2022. 
 

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 título de Miss Teen Simpatia 2022. 
 

DESFILE MODA NOITE E MODA PRAIA (JÚRI TÉCNICO A 
ESCOLHA DAS 08 SEMIFINALISTAS) 
 

As candidatas desfilarão com Vestidos de Noite (este poderá ser o da 
noite final ou poderá trazer um outro para essa prova) e BODY escolhidos por 
elas e/ou por seus Coordenadores. Será julgada em elegância, postura, 
presença de passarela, beleza, Carisma. Traje obrigatório: BODY. 
 

As 03 primeiras colocadas somadas com as 03 vencedoras das provas 
preliminares formara o top 06 que disputara o Título de Miss Minas Gerais CNB 
TEEN 2022. 
 

A ESCOLHA DAS 08 SEMIFINALISTAS. 

 
Estarão classificadas as 03 Misses com o maior número de 

pontos pelo júri Técnico mais as 03 das provas preliminares.  

Os nomes das semifinalistas serão conhecidos somente no evento 

final. A vencedora representará Minas Gerais no Miss Brasil CNB 

Teen 2022. 

DESFILES SEMIFINAIS E PERGUNTA FINAL. 
 

Serão apresentadas as 06 semifinalistas. Posteriormente as 03 

semifinalistas serão anunciadas. Nesta etapa são indicadas as Três 

(3) finalistas.  

As 06 semifinalistas participarão em dois desfiles durante a transmissão 

do concurso. Um será com traje de noite. O outro o BODY, 3 finalistas passarão 

para a última etapa do concurso e responderão uma pergunta final a nota dessa 

etapa e somada com a nota do júri. Será então eleita a Miss Minas Gerais CNB 

TEEN  2022. É importante que fique claro que a escolha da Miss Minas Gerais 



CNB TEEN 2022 se dará pelo conjunto apresentado, não somente pela resposta 

à pergunta.  

• Fase Final (top 3): 
 
Cada uma das 3 finalistas do concurso formulara-a um discurso da 

vitória formuladas pelas próprias candidatas a organização 

escolherá a candidata que irá discursar por sorteio.  

As 3, Finalistas, no ato de inscrição para MISS MINAS GERAIS 
CNB TEEN 2022, se comprometem a não participar de outro concurso 
de beleza pelo período De Reinado da eleita, sem o expresso 
consentimento (por escrito) da Coordenação do MISS MINAS 
GERAIS CNB TEEN 2022. 
 

§1º O descumprimento do dispositivo acima acarretará a perda da 
posição na linha sucessória, bem como a multa por quebra de contrato 
no valor de R$ 2.600,00 (dois mil e Seiscentos reais) em favor da 
Coordenação do evento. 
 

• VESTUARIO/ DOCUMENTOS MISS 
 

Na Final Estadual, os seguintes itens são requeridos pela organização 
Estadual: 
 - Um (01) Traje de GALA, para a final. 
 -Body na cor preta (cor sólida, sem estampas), 
 - Vestido de festa Curto (tipo coquetel) para a abertura do concurso 
01 vestido curto a critério para p jantar de boas-vindas. 
 - 1 Short jeans na cor azul (não pode ser desbotado), 
- 1 Camiseta baby look preta e 01 camiseta baby look branca, uma delas 
regata. 
 - Bijuterias e acessórios (tipo cristal Swarowski ou strass), 
 - Produtos para maquiagem e de higiene pessoal 
Roupas Calçados para o dia a dia. 
- Diretoria Estadual exige a apresentação dos documentos ORIGINAIS listados 
abaixo: 
 - Fotocópia autenticada de RG e CPF; 
  - Ficha de Inscrição (com firma reconhecida em cartório local) 
 - Fotocópia autenticada de RG e CPF dos pais ou responsáveis legais; 
A miss que não apresentar a documentação necessária na data estipulada 
neste regulamento estará automaticamente desclassificada sendo 
substituída.  Nenhuma taxa de inscrição será devolvida. 
A coordenação Estadual não se responsabilizará por nenhuma despesa extra 
durante a permanência das finalistas na cidade sede da etapa final do 
concurso. Entende-se por "despesa extra", chamadas telefônicas locais ou 
interurbanas, serviços de lavanderia, serviço de quarto, itens de higiene 
pessoal, despesas médicas e com tratamento de saúde, cabeleireiros e 
profissionais de beleza, entre outros. 
 



Prêmios do Concurso Miss Minas Gerais CNB TEEN. 
 
   A vencedora da final Estadual receberá a premiação declarada abaixo: 
 

• Inscrição paga para a participação no concurso nacional. 
• Título coroa e faixa de Miss Minas Gerais CNB TEEN 2022.  

 
 

 Disposições Finais 
 

Todas as etapas, estadual do Concurso Miss Minas Gerais CNB TEEN 
serão filmadas e fotografadas, e poderão ser exibidas em televisão aberta, 
televisão paga, e internet, além de todas as outras mídias previstas no Termo 
de Autorização de Uso de Imagem e Som de Voz, firmado por cada uma das 
candidatas individualmente no Contrato de Candidata e na Ficha de Inscrição, 
conforme previsto no regulamento. 
  
  As decisões da Comissão Julgadora do Concurso são soberanas e 
irrevogáveis, não cabendo nenhum tipo de recurso. Sendo assim, a divulgação 
e a publicação de comentários em forma escrita, falada e digitada em qualquer 
veículo público, incluindo pessoas (terceiros), canais e veículos de mídia e/ou 
pelas redes sociais denegrindo pessoalmente membros da Diretoria Estadual, 
seus colaboradores, a candidata vencedora e o resultado final do concurso 
poderão ser enquadrados como Crimes Contra a Honra e seus autores punidos 
de acordo com os Artigos 138 a 145 do Capítulo V da LEI 12.033 DE 2009 
do Código Penal Brasileiro.  
  
  As fotos enviadas e a taxa de inscrição (caso haja desistência por parte 
da candidata) não serão devolvidas. 
  
  Com o encaminhamento da ficha de inscrição e das fotos (via e-mail), as 
participantes concordam compulsoriamente com todas as regras do título 
Concurso Miss Minas Gerais CNB TEEN estabelecidas neste regulamento, 
bem como autorizam a utilização de seu nome, imagem, som de voz e frase 
para divulgação institucional e/ou comercial, sem qualquer ônus adicional para 
as realizadoras do Concurso. 

 
 
Braz Alves: Diretor ESTADUAL DO CONCURSO 
MISS MINAS GERAIS CNB TEEN 2022. 


