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Concurso Rei Momo e Rainha do Carnaval 2015 

(Secretaria Municipal Cultura, Esporte e Turismo) 

 

Ficha de Inscrição 

 

 

Candidato a Rei (   )           Candidata a Rainha (   ) 

Nome Completo: ........................................................................................................................ 

Nascimento: ....../......./..............  

Número do CPF: ............................................... Número do RG: ............................................... 

Estado Civil: .............................................. 

Naturalidade: .................................................... Profissão: ............................................... ........ 

Endereço: .................................................................................................................................... 

Número: ................... Bairro: ................................................... Cidade: .................................... 

CEP: .................................................. 

Telefone Residencial: ................................................. Celular: ................................................. 

                                                                                      Celular:.................................................. 

Email: ............................................................................................................................. ............. 
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Regulamento 

 

 

DAS OBRIGAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E 

LAZER: 

a) Cumprir com compromisso financeiro assumido referente a premiação. 

b) Informar locais e horários dos eventos carnavalescos nos quais o Rei Momo e Rainha do 

Carnaval 2015 deverão participar no período de 14 à 17 de fevereiro de 2015. 

c) Apoiar com transporte para o deslocamento do Rei e da Rainha de suas respectivas 

residências, aos locais dos eventos que pertencem ao calendário oficial do Carnaval produzido 

pela Prefeitura de Cuiabá, nos quais seja necessário sua presença bem como o retorno dos 

mesmos.    

d) Notificar o Rei Momo e Rainha do Carnaval em caso de descumprimento de alguma 

obrigação contratada. 

e) Em caso de 03 (três) notificações estabelecer a penalidade pertinente ao caso.   

 

DAS OBRIGAÇOES DO REI MOMO E DA RAINHA DO CARNAVAL 2015. 

a) É de responsabilidade dos candidatos a confecção e os custos com suas vestimentas, 

maquiagem e cabeleireiro (caso necessários), a serem utilizadas em todo o período do Carnaval 

2015.  

b) Comparecer em 02 (dois) eventos oficiais por dia, nos datas de 14, 15, 16 e no desfile dos 

blocos e escolas no dia 17 de fevereiro, por um período mínimo de 01:30 hr (uma hora e trinta 

minutos) nos três primeiros dias  e por todo o período dos desfiles na avenida.  

c) Estar disponível para entrevistas e participações em programas de televisão, rádio e outras 

mídias, divulgando o Carnaval Cuiabá 2015 e ressaltando o apoio da Prefeitura Municipal de 

Cuiabá, bem como da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, sempre que 

necessário.    

 

A Prefeitura Municipal de Cuiabá, assim como a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e 

Turismo, não se responsabiliza por qualquer gasto extra, além do valor das Premiações.  

Os candidatos e vencedores do concurso do Rei Momo e da Rainha do Carnaval 2015, no 

momento de sua inscrição, autorizam o uso de suas imagens para divulgação das ações da 

Prefeitura no Carnaval Cuiabá 2015 em todas as mídias que se fizerem necessárias. 
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Da Premiação: 

Os vencedores do concurso oficial do Rei Momo e da Rainha do Carnaval 2015, receberão como 

prêmios:  

 

 

Prêmio da Rainha – R$ 5.000,00 (cinco mil reais)       

Prêmio do Rei –      R$ 3.000,00 (três mil reais). 

Os casos omissos serão resolvidos por Comissão formada por funcionários da Secretaria 

Municipal de Cultura, Esporte e Turismo. 

 

 

 

Cuiabá-MT,        de                             de 2015 

 

 

 

 

 

                                           ______________________________________ 

Assinatura do Candidato(a) 

 


