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 REGULAMENTO CONCURSO DE BELEZA DE MINAS GERAIS 2023 

ELEIÇÃO DA MISS SUPRANATIONAL MINAS GERAIS 2023 

 
 

Bem-vindos, Coordenador (a) e Candidata! O concurso de Beleza de Minas Gerais 

acontecerá em Patos de Minas -MG, entre os dias 14 ao 16 NOVEMBRO de 
2022, com a final no dia 15 de NOVEMBRO. 

 
 

CHEGADA E RETORNO 
 

As candidatas deverão chegar no Hotel HZ, na Rua Padre Caldeira, nº 371, 
Centro, Patos de Minas/MG, telefone (034) 3818-2100, por conta própria, até as 

16 horas do dia 14 de novembro de 2022, deixando o mesmo até as 12 
horas do dia 16 de novembro 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 Supranational 
Minas Gerais 2023 
 

TAXA DE INSCRIÇÃO DO CONCURSO 

✓ Cada Candidata ou coordenação Municipal fará um investimento, que 

deverá ser pago em datas estipuladas pela coordenação Estadual, qual 

seja, 14 de outubro de 2022. 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; 

✓ O prazo para o término das inscrições se dará em 14/10/2022. O rigor do 

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

material alusivo ao concurso; 
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✓ 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. 

 

 REQUERIMENTOS OBRIGATÓRIOS DA PARTICIPANTE E 
COORDENAÇÃO MUNICIPAL 

 
A Candidata deverá: 

 Ser de nacionalidade brasileira ou naturalizada; 

✓ Ter entre 17 e 28 anos de vida (17 anos e 28 anos quando chegar para 

concorrer ao Miss Supranational Minas Gerais 2023);  
✓  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 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 TAXA DE INSCRIÇÃO até a data 
estipulada pela organização; 

✓ Respeitar as regras do concurso durante os dias de realização do mesmo, 
e caso eleita, durante o seu reinado como “Miss Supranational Minas 

Gerais 2023”; 

✓ Quando designada assinar contrato de participação no Concurso Miss 

Supranational Minas Gerais 2023, comprometendo-se com as regras do 

mesmo, inclusive não deixar a competição até o seu término; 

✓ Apresentar documento de identidade confirmando ter no mínimo 18 anos 

(no mês de novembro de 2021) e no máximo 28 (até 31 de DEZEMBRO 
de 2022), sempre que solicitada; 

✓ Cópia do mesmo deverá ser enviada para a organização por e-mail, junto 
com a ficha de inscrição. 
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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 Supranational Brasil 2023). 
 

REGULAMENTO E ETAPAS DO MISS SUPRANATIONAL MINAS GERAS 
2023 
 

O Concurso Miss Supranational Minas Gerais 2032, busca uma mulher bonita de 

rosto e de corpo, simpática, comunicativa, confiante, inteligente, determinada e 
principalmente disciplinada, para representar o estado no Miss Supranational 

Brasil 2023. 
 

Conheça as provas e etapas da competição de 2023. 
 

A FÓRMULA DE ELEIÇÃO: 
 

As candidatas serão avaliadas em etapas até que os jurados cheguem aos nomes 
das semifinalistas. 05 das 06 semifinalistas serão escolhidas no júri técnico na 

preliminar e uma pela votação Popularidade. 
 

ENTREVISTA PRELIMINAR 
 

Acontecerá durante os dias de confinamento. Serão julgadas em 
comunicabilidade, postura, conteúdo, carisma, espontaneidade e beleza. 
 

POPULARIDADE 
 

A votação popular. Se a vencedora não for uma das 05 selecionadas pelos 

jurados, ela também será classificada, formando assim o top 06. 

 

DESFILE EM TRAJE DE BANHO 

 

Acontecerá durante a final. Todas as candidatas desfilarão devendo demonstrar 
confiança, manejo de passarela, simpatia, beleza. 
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DESFILE EM TRAJE DE NOITE 

 

Aqui serão avaliados elegância ao desfilar, bom gosto, porte, beleza, presença de palco.  

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

relacionados ao Concurso Miss Supranational Minas Gerais 2023, em tudo aquilo 
que se refere a guarda-roupa e o que mais for necessário para a participação da 

candidata.  
 

Favor notar: 
✓ 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 

 

GUARDA ROUPA 
 

✓ Roupa esporte/ confortável para ensaios; 

✓ Sapatos condizentes com as roupas que desfilará e usará durante o 

concurso; 
✓ 1 vestido de gala no modelo e cor a critério para a final, e outro para noite 

o Júri Técnico (podem ser o mesmo se preferir); 
✓ 1 Maiô na cor e Modelo a ser definido; 

✓ Traje para a entrevista preliminar. 

 

COMPORTAMENTO 

 

Durante o tempo que permanecer em Patos de Minas – MG: 

 A candidata deverá ser sempre pontual respeitando os horários 
estipulados pela coordenação do evento; 

✓ Não será permitido fumar em público, porém sintam-se à vontade para 
fazê-lo em local apropriado, mas jamais dentro do dormitório; 

✓ Educação, camaradagem e presteza com as demais candidatas, todos os 
aqueles envolvidos com o evento, e o público em geral, serão 

constantemente observados; 
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✓ Não será permitida a presença de coordenadores, familiares, amigos, 

namorados, e afins nos dormitórios das candidatas durante o concurso; 

✓ Está vetada a desistência durante o concurso sob pena de multa no valor 

de R$ 10.00,00 item este incluso no contrato de participação a ser 
celebrado entre as partes; 

✓ A infração destas regras básicas de etiqueta e bom comportamento poderá 
resultar na DESCLASSIFICAÇÃO IMEDIATA de uma candidata, sem 

qualquer ressarcimento e /ou retratação por parte da organização. 
 

 

Acompanhantes 

 

Algumas regras básicas deverão ser observadas pelos coordenadores e outros 
acompanhantes das candidatas: 

 Ensaios: apenas coreógrafos, organizadores, pessoal de apoio e as 

próprias candidatas terão acesso aos ensaios. Entendemos a ansiedade 
dos acompanhantes das candidatas, porém, nos reservamos ao direito de 

guardar surpresas e detalhes da final do concurso para o momento que o 
espetáculo acontecer; 

 A organização do evento avisará sempre quando houver tempo livre para 

encontro com coordenadores e familiares. Solicitamos a compreensão e 
principalmente a colaboração de todos para que, juntos, possamos realizar 

um grande evento. 
 

VIDEO DE APRESENTAÇÃO E FICHA DE INSCRIÇÃO. 
 

Logo que for oficializada a sua participação no concurso Miss Supranational 
Minas Gerais 2023, a candidata deverá preencher A FICHA DE INSCRIÇÃO 

NO SITE OFICIAL www.missemisterminasgerais.com.br    

 Deverá ser enviado também um vídeo de apresentação de até 59 
segundos, em HD, na horizontal e 05 fotos em alta resolução para o 

e-mail missemisterminasgerais@gmail.com      
                                                                                                                   

 
 
BRAZ ALVES: COORDENADOR ESTDAUAL DO CONCURSO MISS 

SUPRANATIONAL MINAS GERAIS 2023, LICENCIADO DO CNB NO 
ESTADO DE MINAS GERAIS. 

http://www.missemisterminasgerais.com.br/
mailto:missemisterminasgerais@gmail.com

