
DESTAQUES JUNINO 2020 

 

1. PRÉ-REQUISITOS PARA A PARTICIPAÇÃO  

1.1 Ser maior de 18 anos no quesito rainha da diversidade (comprovados via documentação 

solicitada no ato da inscrição); nas demais categorias sendo menor de idade realizar a inscrição 

com um representante maior de idade, sabendo que o concurso é categoria adulto. 

1.2 Os candidatos (as) deverão estar vinculados (as) ao grupo junino que irá representar;  

1.3 Serão aceitas inscrições de apenas um representante por quadrilha junina. 

1.4 As juninas deverão ter sedes na região do Cariri e Centro Sul 

Quesitos: 

Casal de Noivos | Rainha Junina | Rainha da Diversidade 

Os destaques em cada quesito, receberão um cachê ajuda de custo no valor de R$ 700,00 

Casal de Noivos R$ 700,00 | Rainha Junina R$ 700,00 | Rainha da Diversidade R$ 700,00 

 

2. SOBRE O CONCURSO  

2.1 As inscrições acontecerão de forma via e-mail conforme orientações abaixo, data das 

inscrições de 08 à 15 de junho de 2020;  

Inscrição: responda as perguntas abaixo e envie juntamente com os anexo solicitados para o  

email de josielcultura@gmail.com 

Nome 

Data de nascimento 

Nome (s) artístico  

Junina que está representando 

Cidade e Estado 

Contato: WhatsApp com DDD 

Quesito que irá participar  

Casal de Noivos, Rainha Junina ou Rainha da Diversidade 

 

Anexos: 

Enviar cópia frente e verso de documento com foto para comprovação da data de nascimento 

dos candidatos (as). (RG, CNH, Carteira de trabalho, Passaporte, Identidade profissional, etc.) 

 

Vídeo, pode ser o arquivo de vídeo ou link 

 

Foto, pode ser o arquivo de foto ou link 

Declarar que está ciente de todas as informações cedida por com todas as regras e 

itens contidas neste regulamento. você, e que concorda 
 

mailto:josielcultura@gmail.com


Sou maior de idade. 
 
Sou responsável por todas as informações dadas acima e afirmo que são verdadeiras, 
sob pena de desclassificação do concurso. 
 
A organização do Destaques Junino poderá fazer uso de imagens e vídeos enviados por 
mim, para a divulgação do concurso e/ou outras ações de publicidade, sem ônus.  
 
Estou ciente que esta inscrição não assegura a minha participação no concurso. A 
confirmação será validada por e-mail após o período de inscrições e avaliação das 
informações enviadas. 
 

2.2 O concurso acontecerá durante a segunda quinzena do mês de junho nas redes sociais da 

União Junina e Josiel Bernardo(Instagram);  

2.3 Estão previstas 2 (duas) etapas no concurso, onde os candidatos (as) participarão com as 

seguinte, mídia:  

1ª Fase eliminatória Solo (à sua escolha) vídeo com até 3 minutos de duração, esta fase é 

eliminatória onde serão escolhidos os finalistas,  5 (cinco) candidatos (as) por quesitos.  

2.4 O material da primeira fase do concurso deverá ser enviado no ato da inscrição de 8 à 15 

de junho de 2020 impreterivelmente, sob pena de desclassificação no concurso.  

Obs.: Os vídeos deverão ser gravados na posição horizontal, com qualidade de som e imagem 

para reprodução no YouTube, Instagram e Facebook. 

O resultado dos finalistas serão divulgados por meio de mídias sociais no dia 19 de junho às 

19h.  

2.5 A segunda fase e final do concurso os candidatos (as) deverão realizar a apresentação ao 

vivo, participando da live do seu quesito, diretamente da sua casa. 

Casal de Noivos dia 25 de junho às 20h | Rainha dia 26 de junho 20h | Rainha da diversidade 

27 de junho 20h 

2.6 Em decorrência da pandemia que o mundo está enfrentando e respeitando as normas 

estabelecidas pela OMS (Organização Mundial da Saúde), NÃO SERÁ PERMITIDA a participação 

de outras pessoas além da candidata em seu solo de apresentação.  

3. COMISSÃO JULGADORA  

3.1 Para a definição das apresentações final, serão realizados sorteios virtual com todas 

candidatos (as)/representantes, via aplicativo Zoom, em datas pré estabelecidas pela 

organização;  

3.2 Os itens avaliados pelos júri técnico serão: Figurino, Coreografia, Criatividade, Desenvoltura 

e Beleza; e a forma como se dará o voto ou pontuação será definido pela organização a cada 

fase do concurso;  

3.3 A escolha do júri técnico será definido pela organização do evento, podendo ser alterado a 

cada fase.  

A Organização agradece sua participação e lhe deseja BOA SORTE! 


