
 

 

EDITAL MISS E MISTER 

POTIM – 2022 

 

 

A Prefeitura Municipal de Potim, por meio do Fundo Social de solidariedade, 

realizará a escolha da Miss e Mister Melhor Idade Potinense. O evento 

acontecerá no dia 01 de dezembro às 20h na Casa da Amizade em 

Aparecida no Jantar dançante.  

 

REQUISITOS:  

Para participar, os candidatos (as) precisam ter idade superior a 60 anos e 

residirem na cidade de Potim, SP.  

 

INSCRIÇÕES:  

O período de inscrição será entre 08 e 10 de novembro, no CRAS – Potim, no 

seguinte horário: 08h às 12h. O candidato deverá apresentar apenas um 

documento com foto para comprovação da idade, e um comprovante de 

residência.  

 

CONCURSO:  

Os candidatos desfilarão uma vez com traje esporte fino. O vestuário será 

individual.  

A eleição ocorrerá de forma simultânea. Desfilarão as candidatas a Miss e em 

seguida, desfilarão os candidatos a Mister. A premiação será ao final dos dois 

desfiles, em que haverá a coroação dos (das) grandes vencedores (as)! 

 

MISS E MISTER FACEBOOK MELHOR IDADE: 

Além do concurso, será realizada também a eleição do Miss e Mister Facebook. 

A Prefeitura de Potim irá fotografar os candidatos (as), e publicará uma foto de 

cada participante. As fotos serão publicadas às 13h do dia 29 de novembro de 

2022 no Facebook oficial da Prefeitura. E ficarão disponíveis para curtidas e 

comentários. As fotos femininas e masculinas mais curtidas darão o título de 

MISS E MISTER FACEBOOK. A contagem das curtidas se encerrará no dia 01 

de dezembro às 15h. Após esse horário, novas curtidas serão desconsideradas.  



OBSERVAÇÃO 1: as curtidas serão checadas uma a uma e será desclassificado 

(a) o candidato (a) que utilizar de aplicativos ou perfis falsos para aumentar seu 

engajamento. As curtidas deverão ser orgânicas.  

Ressaltamos que o resultado da Miss e do Mister Facebook  

Melhor Idade, não irá interferir na pontuação ou classificação do concurso. E 

será permitido que o mesmo participante vença as duas competições, se assim 

for.   

OBSERVAÇÃO 2: Pressupõe-se que os candidatos concordem com todas as 

regras estabelecidas nesse edital. Que estará público no site oficial da Prefeitura 

de Potim.  

 

AVALIAÇÕES E CORPO DE JURADOS:  

Os jurados não poderão ter vínculo direto ou indireto com os participantes. Serão 

5 pessoas de fora da cidade que darão as notas de 5 à 10 pontos para cada 

requisito, sendo: simpatia, elegância e passarela. Ao final, a maior pontuação 

vencerá.  

Critério de desempate: Em caso de empate, àquele que tiver a maior nota no 

quesito simpatia irá vencer.  

Segundo critério de desempate: caso a pontuação da Simpatia também seja 

a mesma, a plateia escolherá com aplausos. Os aplausos mais fortes decidirão 

o (a) vencedor (a).  

 

PREMIAÇÃO: 

A Premiação do Mister e Miss Melhor Idade será com a Faixa,  

Coroa e brindes.  

Para os ganhadores do concurso Facebook, haverá uma Faixa diferenciada. 

 

JANTAR DANÇANTE:  

O evento será fechado e ocorrerá venda de mesas ou ingressos avulsos, vagas 

limitadas a 300 lugares. As vendas também começarão no dia 08/11 e terão o 

custo simbólico de R$ 50,00. Bebidas não inclusas. Além do concurso, haverá 

também música ao vivo com o cantor Silvinho Maciel.  

 

Em caso de dúvidas, e compra de ingressos: falar com Tháta: 12 99759 6573.  

 

Potim, 07 de novembro de 2022. 

 

 



 


