
 
 

 

 

 

 

 

 

“Miss ME-ZOCHI 2018” 

 

REGULAMENTO 
 

 

Favor ler com atenção este regulamento.   

  

REQUISITOS DE INSCRIÇÃO 

  

1.Enviar ou entregar o formulário de inscrição, devidamente preenchido e assinado, 

acompanhado de 4 fotos para:   

missmezochi@fistop.st   

 

2. Caso seja eleita “Miss ME-ZOCHI 2018”, participar no concurso Internacional “Miss STP 

Europa 2018”.  

  

3. Caso seja uma das 5mais bem classificadas, ficar ligada durante 1 ano às marcas “ME-

ZOCHI” e “FISTOP” e participar em eventos ou sessões fotográficas da Organização.  

 

Condições de Participação  

  

• Ter sido registada originalmente no género feminino; 

• Ser cidadã São-Tomense por um período de pelo menos 12 (doze) meses que 

antecedem a realização do concurso; 

• Ter no mínimo 18 anos de idade e, no máximo, 25 anos de idade, até 31 de Dezembro de 

2018;  

• A altura mínima aconselhada é de 1,70 metros, no entanto, a altura não é factor de 

exclusão, apenas factor de valorização;  

• Gozar de boa saúde física e mental, ser simpática e cooperativa;  
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• Ter sentido de responsabilidade e profissionalismo;  

• Ter disponibilidade para as obrigações inerentes ao concurso, antes e depois da eleição;  

• Ser solteira (não ser emancipada, não ter sido casada, não estar separada ou divorciada 

nem ter tido casamento anulado) (*);  

• Não ter filhos ou estar grávida (*);  

• Nunca ter sido fotografada ou filmada totalmente despida, expondo os seios e partes 

íntimas (*); 

• Nunca ter sido fotografado ou filmado em cena de sexo explícito; 

• Não possuir antecedentes criminais;  

• Possuir beleza de rosto e de corpo e ter condições para representar o país em concursos 

Internacionais de beleza, entre as quais conhecimentos gerais sobre o São Tomé e 

Príncipe e a sua cultura, conhecimentos gerais sobre o Mundo, capacidades para 

desenvolver trabalho/voluntariado em áreas sociais e conseguir expressar-se em Inglês;  

• Autorizar o uso de fotos, imagens, vídeos e o nome em toda a comunicação, publicidade 

e para outros fins comerciais relacionados com a Organização do concurso “Miss ME-

ZOCHI” e com os seus patrocinadores, bem como no website oficial do concurso e outros, 

determinados pela organização; 

• Não ter compromissos de exclusividade ou vínculos com qualquer agência, empresa ou 

organização que, de alguma forma, possam impedir ou prejudicar o cumprimento dos 

compromissos durante o concurso e o reinado como “Miss ME-ZOCHI”;  

•Manter o decoro e participar em todas as atividades requeridas pela organização, 

incluindo visitas oficiais, passeios, ensaios e desfiles, entre outras, durante os dias do 

concurso;  

• A candidata não deverá ser vista a fumar, consumir bebidas alcoólicas ou namorar em 

público, durante o período do concurso e nos eventos da organização (*);  

• Não estar a participar ou estar em período de mandato ou reinado em outro concurso de 

beleza;  

• Em caso de eleição, comprometer-se com a Organização do concurso “Miss ME-ZOCHI” 

e a cumprir as obrigações do mesmo, durante o seu mandato de 1 ano.  

• Caso a Organização veja que é necessário destituir o título da Vencedora este passará à 

1ª Dama de Honor, que irá cumprir as mesmas obrigações que a vencedora e assim 

sucessivamente. 

 

FORMATO DO “Miss ME-ZOCHI”  

  

Haverá um primeiro casting em data anterior à final (27/01/2018) onde as candidatas serão 

avaliadas para acederem à Final. As candidatas serão avaliadas para três (3) categorias. 

São elas: 

 

• Miss Top Model  

• Miss Fotogenia  

• Miss Simpatia  

   

 



Miss Top Model  

  

Todas as candidatas serão julgadas em desfile de traje de banho.  

  

Os critérios de votação serão, beleza física como modelo, charme, graça e domínio de 

passarela.  

  

A vencedora receberá o título de Miss Top Model e garantirá vaga entre as 14 

semifinalistas do concurso. 

 

Miss Fotogenia  

  

Todas as candidatas serão julgadas em critérios de fotogenia. As candidatas serão 

submetidas a algumas sessões fotográficas profissionais.   

  

A candidata considerada mais fotogénica pelo júri receberá o título de “Miss Fotogenia” e 

garantirá vaga entre as 14 semifinalistas do concurso.   

  

Esta prova será votada pela equipa de fotógrafos oficial do concurso.   

  

Miss Simpatia  

  

Eleita por todas as candidatas, como a mais simpatia e que interage mais com o grupo  e 

garantirá vaga entre as 14 semifinalistas do concurso. 

  

A Escolha das semifinalistas  

  

Além das 3 candidatas vencedoras das provas classificatórias (Miss Top Model, Miss 

Fotogenia e Miss Simpatia), outras 11 serão escolhidas pelo corpo de jurados para compor 

o grupo de 14 semifinalistas. Todas as candidatas serão entrevistas e desfilarão para 

avaliação do júri.  

 

A média de pontos recebida na prova “Miss Top Model” valerá como 20% da nota da 

candidata. A sessão fotográfica, “Miss Fotogenia” valerá também 20% da nota da 

candidata.   

  

Haverá uma entrevista preliminar com os jurados que contará 20% da nota preliminar da 

candidata.  

  

Na tarde da Gala serão entregues mais 20% pelo quadro de jurados convidados presentes. 

E os restantes 20% será a pontuação dada á candidata no seu desempenho diário com a 

produção, colegas e todas as outras atividades.   

  

  



Somadas as quatro pontuações, as 11 candidatas com o maior número de pontos, sem 

contar com as 3 já classificadas em provas “classificatórias”, estarão classificadas para a 

semifinal da “Miss ME-ZOCHI”.  

 

Obs. Haverá desconto de 0.10 na média de pontos preliminar da candidata cada vez que a 

mesma se atrasar para algum compromisso estabelecido pela organização.  

  

Por exemplo: uma determinada candidata obteve 94.50 pontos após as provas 

preliminares. Se ela se atrasou uma vez, essa nota cairá para 94.40.   

  

Pedimos muita atenção ao comportamento e disciplina durante o fim de semana do 

estágio/formação, já que cada detalhe será observado e avaliado.  

  

O mesmo critério será aplicado para as candidatas que desobedecerem à organização no 

que diz respeito ao telemóvel, bebidas alcoólicas ou tabaco.   

  

Os nomes das 11 semifinalistas classificadas, além das 3 já classificadas em provas 

“classificatórias”, serão revelados na sua totalidade no evento final.  

  

No evento final, as 14 semifinalistas voltarão a desfilar, e serão escolhidas então 5 

finalistas.  

   

Após entrevista final, serão anunciados os nomes da terceira classificada, da segunda 

classificada, e da “Miss ME-ZOCHI 2018”. 

 

A vencedora representará São Tomé e Príncipe no ano de 2018 em concursos 

internacionais de beleza, como manda o mandato, até proxima eleição; a terceira 

classificada será a 2ª Dama de Honor e a segunda classificada a 1ª Dama de Honor.  

  

(*) Imposição das organizações dos concursos internacionais 


