
          
 
 
REGULAMENTO OFICIAL 
 
CONCURSO MISS TEEN BRASIL PARÁ 2022 
 
1 - O Concurso 
 
1.1. O Concurso Miss Teen Brasil Pará é um concurso que promove a beleza e a cultura 
do público (teen) juvenil feminino em âmbito Estadual e Nacional além de eleger a 
representante paraense para o concurso nacional. A etapa Estadual será realizada 
durante 3 dias de junho de 2022 na cidade de Belém do Pará. 
 
1.2. Esse evento é produzido e realizado pela empresa NEW TREND (diretoria Estadual: 
CLEIDE ORNELA E BEATRIZ ORNELA) e pelas empresas licenciadoras da marca, junto 
com apoiadores municipais obtendo exclusividade na realização e direitos do nome do 
Concurso Miss Teen Brasil Pará. 
 
 
2. SELETIVA MUNICIPAL 
 
2.1. As seletivas municipais deverão ser realizadas pela NEW TREND, organizadores e 
pelos licenciados autorizados pela Diretoria Estadual. 
 
2.2. A Diretoria Estadual está autorizada em selecionar a representante municipal 
mediante fotos e vídeos e ou apontar uma representante residente ou não naquele 
município. A mesma só poderá participar do concurso estadual após assinatura do 
contrato de participação e quitação do pagamento de uma taxa de inscrição pré-
estabelecida e divulgada em projeto oficial do evento enviado à participante. 
 
 
3. CONCURSO ESTADUAL 
 
3.1. O Concurso Estadual será realizado na cidade de Belém do Pará e serão 3 dias de 
confinamento com data prevista para segunda quinzena de junho de 2022 em local a 
ser definido pela coordenação Estadual com devida divulgação através do Instagram 
oficial do concurso @teenbrasilpara.  
Caso o evento não possa ser realizado devido às restrições impostas pela autoridade 
sanitária municipal, estadual ou federal ou na decretação de "lockdown " referente a 
Pandemia da COVID-19 ou outro acontecimento imprevisível,  os organizadores do 
concurso estadual poderão, seguindo as diretrizes da Medida Provisória 1.036 de 17 de 
Março de 2021 da Pandemia do Novo Coronavírus, Covid-19, ou outros protocolos, 
remarcar nova data do EVENTO, sem qualquer responsabilidade pelos gastos dos 
participantes e seu representante legal.  



                                                                                                                               
 
3.2. As despesas das participantes com a viagem de ida e volta, hospedagem, 
alimentação e deslocamento não estão inclusas na taxa de inscrição do concurso, a 
candidata será responsável em apresentar-se no dia e hora marcados pela 
coordenação do Concurso Miss Teen Brasil Pará no local indicado, levando consigo os 
itens previamente solicitados para sua participação no evento. 
 
3.3. Na taxa de inscrição do concurso Estadual está incluso: 
- Faixa bordada municipal 
- Faixa oficial para o dia do Concurso (rosa e branca) 
- Fotos oficiais com a faixa durante o evento 
- Filmagem durante o evento  
- Uma credencial para um acompanhante 
- Dois Ingressos para a grande final 
- Divulgação em nossas mídias sociais 
- Acesso a um curso online preparatório para misses 
- Receberá o KIT Miss (maleta + babylook + calça legging + biquini + saída de praia + 
sandália + vestido curto rosa pink para a abertura do evento +  brindes personalizados) 
- Ingresso para a baladinha das misses + coquetel 
- Incluso 2 almoços para a candidata 
- Coquetel no backstage na noite da grande final 
 
4. Quem pode e não pode participar do Concurso Miss Teen Brasil Pará 
 
4.1. Quem pode participar: 
a) Qualquer adolescente do sexo feminino, sem distinção de cor, raça ou credo, ter 
idade entre 15 (quinze) e 19 (dezenove) anos completos na data de inscrição 
municipal, ter altura acima de 1,65m, não ter filhos, não ser e nunca ter sido casada, 
não ter nenhum tipo de material fotográfico ou vídeo nua e residir em algum 
município do Estado do Pará. 
 
b) As candidatas que não tenham sua imagem (parcial ou total) associada ou publicada 
em todo e qualquer material de conotação sensual e ou sexual mostrando ou 
insinuando nudez parcial, total e ou explícita e outros trajes que revelem parcialmente 
ou totalmente suas partes físicas íntimas. Isso se refere a qualquer material visual, 
obras de arte, pinturas, fotografias, filmes, vídeos (amador e ou profissional), cartazes, 
panfletos, revistas, jornais, web sites e redes sociais da internet, material publicitário 
impresso ou vídeo-grafado. 
 
c) Está com a taxa de inscrição totalmente quitada até 60 dias da realização do 
Concurso Estadual. 
 
d) A concorrente que cumprir obrigatoriamente todos os itens descritos neste 
regulamento e contrato de participação. 
 



                                                                                                                               
 
 
4.2. Quem não pode participar: 
a) É proibida a participação de filhas ou parentes de 1º grau de apoiadores, 
patrocinadores, concessionários municipais e regionais e diretoria estadual.  
 
b) A candidata que não se encaixar no perfil do concurso sendo que, a coordenação 
estadual e concessionários autorizados tem total autonomia para se negar a aceitar 
uma candidata caso entenda que a mesma não se encaixa no perfil do concurso 
ficando os mesmos desobrigados de apresentarem justificativas para tal decisão. 
 
c) A quebra do regulamento nas cláusulas 4.1 (a, b, c, d) acarretará a eliminação da 
candidata no processo de inscrição e participação e a perda do título e dos prêmios 
caso o fato venha à tona depois da mesma ter sido vencedora nas etapas municipal e 
estadual.  Sendo assim, a candidata infratora deverá devolver sem contestação a faixa, 
coroa e os prêmios obtidos nas fases municipal e estadual do concurso dentro do 
prazo de 48 horas. A segunda colocada nestas fases assumirá as responsabilidades do 
título tendo direito a todos os prêmios anunciados e assim sucessivamente. 
 
d) Fica a decisão da Diretoria Estadual permitir a participação de candidatas indicadas, 
aclamadas ou que já participaram de outros concursos municipais e estaduais durante 
o ano vigente. 
 
e) Candidatas com contrato de modelos exclusivos com agências ou terceiros. 
 
 
5 - Da Pré-Inscrição e Inscrição Municipal 
 
5.1. Para os municípios sem coordenação municipal as interessadas deverão enviar 
para o e-mail missteenparaoficial@hotmail.com ou através do site 
www.newtrendoficial.com.br/inscricao, um formulário preenchido com seus dados. 
O contato também pode ser via mensagem pela página oficial do concurso Instagram 
@teenbrasilpara ou pelo whatsapp da diretoria Estadual. As selecionadas receberão 
notificação por mensagem no Instagram, email ou mensagem de celular e deverão 
confirmar sua participação ou não dentro de 48 horas da notificação enviada.  
Se durante o prazo de 48 horas após a notificação a candidata não retornar o contato, 
a Coordenação Estadual poderá liberar o município para outra candidata interessada. 
 
5.2. Nesses municípios sem coordenação municipal a Diretoria Estadual se reserva o 
direito de realizar seletiva ou apontar uma representante podendo a mesma ser 
residente ou não no município em questão.  A candidata deverá pagar uma taxa de 
inscrição para a coordenação Estadual. 
 
5.3. Para participar nas seletivas municipais com coordenação ou licenciados 
municipais, a interessada deverá preencher a ficha de inscrição e pagar uma taxa de 
inscrição.  A taxa de inscrição varia de município para município e fica à discrição do        

http://www.newtrendoficial.com.br/inscricao


                                                                                                                               
coordenador municipal estipular os valores da inscrição podendo incluir também uma 
taxa de produção.  
 
5.4. Para oficializar a inscrição da representante municipal, a candidata ou licenciado 
municipal deverá enviar por mensagem para o whatsapp da Coordenação Estadual do 
concurso a foto do comprovante de pagamento do valor da entrada referente a reser -
va da vaga deste município e aguardar o contato da Coordenação Estadual 
confirmando a sua participação.   
 
5.5. Caso a participante não tenha RG e/ou CPF, deverá providenciar tais documentos 
até a data da sua seletiva ou concurso.  
 
5.6. Erros ou ausência no preenchimento e ou a entrega incorreta ou não entregar o 
contrato de participação original autenticado em cartório e da documentação exigida 
impossibilitará a candidata de participar em todos os níveis do Concurso Miss Teen 
Brasil Pará sem os direitos de reclamação e sem devolução da taxa de inscrição (em 
todos os níveis). 
 
5.7.  Todas as despesas com transporte (ida e volta), refeições e hospedagem para as 
seletivas municipal e estadual serão de responsabilidade da candidata e de seu 
responsável. 
 
 
6- Da taxa de inscrição 
 
6.1. Etapa Inicial Concurso Estadual 
 
a) As vencedoras dos concursos municipais com coordenação e ou licenciados serão 
premiadas com o pagamento da taxa de inscrição no Concurso Miss Teen Brasil Pará 
2022 paga pelo coordenador e ou licenciado municipal e estarão automaticamente 
inscritas no evento final.  As candidatas sem coordenação municipal e selecionados 
pela Coordenação Estadual do concurso, deverão pagar uma taxa de inscrição (valor 
especificado no projeto de inscrição enviado as participantes aprovadas) onde está 
incluso os itens descritos no regulamento na cláusula 3.3. 
 
b) O pagamento da taxa de inscrição para o concurso estadual somente deverá ser 
feito para a Coordenação Estadual (Cleide Ornela e Beatriz Ornela) e poderá ser à vista 
(depósito em conta e sem desconto) ou parcelado através de boleto ou cartão de 
crédito. As datas dos vencimentos estipuladas pela Coordenação Estadual deverão ser 
obedecidas pelo coordenador municipal, licenciado ou responsável financeiro da 
candidata.  
 
c) A candidata só poderá participar do Concurso Estadual Miss Teen Brasil Pará 2022 
representando seu município, se estiver com a taxa de inscrição totalmente quitada 
até 60 dias antes do início do confinamento do concurso, caso contrário, estará 
desclassificada da competição.  
 



                                                                                                                               
 
d) A candidata inscrita no concurso Estadual deverá enviar para a diretoria Estadual 
duas fotos usando a faixa oficial do seu município e um vídeo de apresentação usando 
a faixa municipal com duração máxima de até 59 segundos (filmado na horizontal), 
para divulgação nos canais oficiais do evento Miss Teen Brasil Pará 2022. O prazo para 
o envio do material solicitado acima até 45 dias após o recebimento da faixa.  
 
e) O deslocamento da cidade da candidata municipal até à cidade onde acontecerá o 
confinamento e a grande final Estadual do Concurso Miss Teen Brasil Pará, assim como 
a hospedagem, deslocamento e alimentação em geral, não estarão inclusos na taxa de 
inscrição. 
 
7 - Desistência de Participação 
 
a) Em caso de desistência em qualquer fase do Concurso Miss Teen Brasil Pará 2022, 
seja por caso fortuito ou de força maior, a candidata terá que comunicar a 
Coordenação Estadual do concurso, através do e-mail 
missteenparaoficial@hotmail.com ou WhastsApp da coordenação estadual, onde a 
mesma não terá direito em receber a devolução de quaisquer taxas ou itens pagos à 
Coordenação Estadual e terá que devolver no prazo de 48h a faixa de miss municipal, 
cessar a divulgação e ou uso do título municipal incluindo uso da faixa municipal em 
eventos, solicitação de apoio de patrocínio, apoio de parcerias, divulgação nas redes 
sociais como biografia e postagens no Instagram, Facebook, Youtube, WhatsApp entre 
outros meios de divulgação.  
Sendo assim, a Coordenação Estadual se reserva o direito de eleger, aclamar ou indicar 
uma outra representante para aquele município sem direito a contestação e ou 
recursos por parte da candidata desistente e seus representantes/responsáveis.  
 
b) Em caso de inadimplemento de 03 (três) parcelas consecutivas da taxa de inscrição, 
será considerado pela Coordenação Estadual como desistência, sem direito a receber 
quaisquer valor das parcelas pagas ou demais itens pagos à Coordenação Estadual e a 
mesma terá que devolver a faixa de miss municipal, cessar a divulgação e ou uso do 
título municipal incluindo uso da faixa municipal em eventos, solicitação de apoio de 
patrocínio, apoio de parcerias, divulgação nas redes sociais como biografia e postagens 
no Instagram, Facebook, Youtube, WhatsApp entre outros meios de divulgação. 
 
8 – Pacotes Adicionais 
 
a) Fica a critério da candidata e seu responsável decidirem sobre adquirir ou não um 
ou mais pacotes adicionais descritos no projeto de inscrição, tais como: Pacote 1 – 
Produção de cabelo e maquiagem somente para a candidata na noite da grande final 
do concurso e Pacote 2 – Três diárias no hotel oficial do concurso hospedagem em 
quarto duplo com café da manhã para a candidata e seu acompanhante.  
 
 
 



                                                                                                                               
b) Os valores pagos referentes aos pacotes adicionais não poderão ser revertidos no 
abatimento do valor da taxa de inscrição do Concurso Miss Teen Brasil Pará 2022. 
 
c) Caso a candidata não usufrua do pacote adicional adquirido ou desista de participar 
do Concurso Miss Teen Brasil Pará 2022, a mesma não será ressarcida do valor pago à 
Coordenação Estadual referente a qualquer pacote adicional adquirido. 
 
 
9 - Exigências de Figurino para o Concurso Estadual 
 
9.1. Os seguintes itens são requeridos pela Coordenação Estadual conforme 
especificado em projeto: 
 
- 1 (um) Traje de gala para o desfile na noite do concurso (cor e modelo à escolha da 
candidata); 
 
- 1 (um) par de sapato nude salto alto e fino aberto na frente; 
 
- Roupão ou robe para a candidata usar enquanto aguarda sua apresentação de biquini  
 
- Bijouterias, jóias e acessórios. 
 

 Sugerimos trazer para o confinamento do concurso estadual 05 looks extras (01 
para a chegada, 01 para a entrevista, 01 para a baladinha e 02 para atividades 
especiais). 

 
10 – Concurso Estadual 
 
10.1. Cada município terá uma candidata representante já pré-definida e autorizada 
pela coordenação Estadual (sendo esta por indicação ou vencedora de um concurso 
municipal), totalizando um mínimo de 20 candidatas participantes. 
 
10.2. O titulo será entregue a candidata que obtiver o maior número de votos ou total 
de notas pelos jurados.  As notas na fase FINALISTA deverão ser entre 1.0 e 5.0. 
 
10.3. As planilhas de votação de jurados em todas as fases do processo seletivo são 
documentos particulares do concurso e as mesmas não serão divulgadas as 
candidatas, pais, coordenadores e terceiros. Não expomos nossos jurados.  
 
10.4. A candidata municipal deverá comparecer na data marcada do Concurso Estadual 
com o Contrato de Participação do Concurso Miss Teen Brasil Pará 2022 assinado por 
um responsável legal (caso seja menor de idade) ou assinado por ela mesma (caso seja 
maior de idade). Em todos os casos, a assinatura deverá ser reconhecida em cartório.  
Trazer RG e ou CPF dos responsáveis legais e da candidata. 
 



                                                                                                                               
 
10.5. A candidata que não seguir as regras descritas neste regulamento e no contrato 
de participação estará automaticamente desclassificada. Caso a mesma tenha 
participado de um concurso Municipal será assim substituída pela Miss com colocação 
abaixo (segunda colocada, terceiro, etc...). Caso tenha sido indicada ou aclamada, a 
Coordenação Estadual terá o poder de indicar ao título outra candidata para 
representar o município.  
 
10.6. Fica proibida a divulgação por escrito, em gravação de áudio e vídeo e postagem 
de qualquer material sobre o concurso não autorizado pela Coordenação Estadual do 
Concurso Miss Teen Brasil Pará 2022 em toda e qualquer mídia incluindo todas as 
redes sociais, tais como, Instagram, Facebook, Myspace, Whatsapp, MSN, em blogs e 
websites da internet, em jornais e revistas (imprensa escrita) e rádio e televisão. Por 
material entende-se: fotos tiradas por câmeras fotográficas e celulares ou tablets. 
  
10.7. Fica proibida a veiculação, postagem ou publicação (nos veículos acima 
mencionados) de comentários e opiniões pessoais (verbal ou escrita) sobre a 
participação pessoal e de outras candidatas no Concurso Miss Teen Brasil Pará 2022 
incluindo quaisquer contestações sobre o resultado final do concurso, comentários 
denegrindo a vencedora, a imagem e a idoneidade do Concurso Miss Teen Brasil Pará 
2022 e os membros de sua coordenação, seus parceiros, patrocinadores, 
colaboradores e associados, ficando o (a) autor (a) vulnerável à ação judicial conforme 
Art. 138 do Código Penal - Decreto Lei 2848/40 e que sendo menor de idade, o pai ou 
responsável responderá tal processo em seu nome. 
 
11.  Etapa Final - Concurso Estadual. 
 
11.1. A etapa final irá eleger a representante ou vencedora Estadual e consistirá em 
um evento de âmbito Estadual onde serão apresentadas como concorrentes oficiais a 
uma comissão julgadora que irá avaliar o seu desempenho a fim de definir a Miss Teen 
Brasil Pará 2022. 
 
11.2. O deslocamento terrestre da cidade onde a candidata reside até a cidade sede do 
evento Estadual será por conta da candidata e seu responsável. 
 
11.3. O traslado interno para atividades oficiais, hospedagem e a alimentação das 
candidatas durante os dias do concurso Estadual ficarão sob a responsabilidade da 
candidata e seus responsáveis. Pais e outros deverão cuidar de suas próprias despesas 
com transporte, hospedagem e alimentação durante o concurso.  
 
11.4. O concurso não oferece transporte rodoviário-hotel-rodoviario. Caso a Diretoria 
Estadual organize transporte rodoviário-hotel-rodoviario uma taxa mínima de R$ 30,00 
poderá ser cobrada. 
 
11.5. 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 (room service), itens de higiene pessoal, despesas 
médicas e com tratamento de saúde, cabeleireiros e profissionais de beleza, entre 
outros. 
 
11.6. As candidatas terão todo o conforto, tratamento e segurança necessários para o 
bem estar de um adolescente dentro do cronograma do evento incluindo horário para 
lazer e descanso. Fora do horário das atividades oficiais do concurso, o responsável de 
cada candidata se responsabilizará pela mesma.  
 
11.7. Por regra, caso a primeira colocada ausente-se por motivos de saúde, 
incompetência ou descaso ao titulo, ou caso ausente-se para representar o titulo fora 
do território estadual, as avaliações e métodos para desclassificar ou repassar o titulo 
à segunda ou terceira colocada, fica a critério da coordenação Estadual que tem os 
direitos de marca do Concurso Miss Teen Brasil Pará 2022. 
 
11.8. As imagens da candidata captadas durante as atividades oficiais e na noite do 
concurso, poderão ser editadas e veiculadas em televisão aberta, televisão paga, canal 
internacional, internet, whatsapp, Youtube, Instagram, Facebook e em outros canais 
de divulgação, conforme autorizado pela candidata e seu responsável ao assinarem a 
ficha de inscrição e o Contato de Participação do Concurso Estadual.  
 
11.9. As candidatas terão seu desempenho avaliado pela Comissão Julgadora através 
de desfile para o júri técnico em traje de banho, entrevista e na noite da grande final 
do concurso com desfile de abertura, em traje de banho, traje de gala e oratória, onde 
indicarão o top 05, top 03 e a vencedora do Concurso Miss Teen Brasil Pará 2022. 
 
11.10. Pais, acompanhantes e licenciados municipais deverão adquirir seus próprios 
ingressos nos canais de venda da coordenação estadual para assistirem a noite da 
grande final do concurso Miss Teen Brasil Pará 2022. 
 
11.10.  A Final Estadual elegerá a Miss Teen Brasil Pará 2022, 1ª Princesa Teen Pará 
2022 e 2ª Princesa Teen Pará 2022. 
 
12. Premiação Concurso Miss Teen Brasil Pará 2022 
 
12.1. A vencedora da final Estadual receberá a premiação declarada abaixo: 
- Uma faixa oficial de Miss Teen Pará 2022 para representar nosso Estado no Concurso 
nacional; 
- Uma coroa oficial de Miss; 
- Taxa de inscrição Nacional Paga pela Organização Estadual do Miss Teen Brasil Pará; 
- Fotos Oficiais para divulgação no Concurso Nacional; 
- Vídeo de apresentação para o Concurso nacional; 
- Assessoria e orientação para o Concurso nacional; 
- Acompanhamento durante o Concurso nacional; 
 
 
 



                                                                                                                               
- Outros prêmios oferecidos por parceiros do Concurso Estadual 
* As Despesas da vencedora e do seu responsável para o Concurso Nacional Miss Teen 
Brasil 2022, tais como: passagens aéreas, alimentação, deslocamento, vestuário oficial, 
hospedagem do responsável entre outros, é de total responsabilidade da candidata e 
do seu responsável. 
 
12.2. Pais, acompanhantes e licenciados municipais deverão adquirir seus próprios 
ingressos nos canais de venda da coordenação estadual para assistirem a noite da 
grande final do Concurso Miss Teen Brasil Pará 2022. 
 
13. Da Empresa Realizadora 
 
Este concurso é de responsabilidade da New Trend. 
13.1. Todas as etapas, estadual e nacional, do Concurso Miss Teen Brasil Pará 2022 
poderão ser filmadas e fotografadas, e poderão ser exibidas em televisão aberta, 
televisão paga, canal internacional e internet, além de todas as outras mídias previstas 

no Termo de Autorização de Uso de Imagem e Som de Voz, firmado pela candidata e 

seu responsável no Contrato de Participação, conforme previsto no item 11.8 deste 

regulamento. 
 
13.2. As decisões da Comissão Julgadora do Concurso são soberanas e irrevogáveis, 
não cabendo nenhum tipo de recurso. 
 
13.3. Os prêmios serão individuais, não podendo ser pagos de imediato em dinheiro ou 
trocados por outros. 
 
13.4. As fotos, vídeo e o valor pago pela taxa de inscrição no Concurso Nacional (caso 
haja desistência por parte da candidata) não serão devolvidas. 
 
13.5. São automaticamente excluídos os participantes que tentarem burlar ou fraudar 
as regras estabelecidas neste regulamento. 
 
13.6. Com o encaminhamento da ficha de inscrição municipal, pagamento da primeira 
parcela da taxa de inscrição e divulgação de fotos nas redes oficiais do Concurso 
Estadual, a candidata concorda compulsoriamente com todas as regras do Concurso 

Miss Teen Brasil Pará 2022, 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. 
 
Finaliza aqui, o regulamento do Concurso Miss Teen Brasil Pará 2022. 
 
Atenciosamente, 

 
Cleide Ornela 
Coordenadora Estadual 
Miss Teen Brasil Pará  


