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PORTARIA Nº 001/2020, de 22 de Junho de 2020

O COORDENADOR MUNICIPAL DE CULTURA,  no uso de suas atribuições
legais, e

Considerando  o  baixo número de  inscrições  efetivadas  no Concurso  Miss  Itararé
2020 até a presente data, conforme edital 007/2020,

R E S O L V E:

 Art. 1º Retificar o Edital 007/2020, de 27 de Maio de 2020, que dispõe sobre o
regulamento do Concurso Miss Itararé 2020, da seguinte forma:

ONDE SE LÊ:

“c) Medidas
As  candidatas  devem  ter,  no  mínimo,  1,68m  (um  metro  e  sessenta  e  oito

centímetros) de altura. Candidatas com altura inferior a 1,68 (um metro e sessenta e
oito) serão automaticamente desclassificadas [...]”

LEIA-SE:

“c) Medidas
As candidatas devem ter, no mínimo, 1,60m (um metro e sessenta centímetros)

de  altura.  Candidatas  com  altura  inferior  a  1,60  (um  metro  e  sessenta)  serão
automaticamente desclassificadas [...]”

ONDE SE LÊ:

“Um novo tempo, uma nova história”.
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“3.1 – Para inscrição no Concurso Miss Itararé 2020, a candidata deverá preencher a
ficha de inscrição anexa a este regulamento e enviar junto aos documentos abaixo para o e-mail:
concursomiss2020@itarare.sp.gov.br  até o dia 20 de Junho.”

 LEIA-SE: 

“3.1 - Para inscrição no Concurso Miss Itararé 2020, a candidata deverá preencher a ficha
de  inscrição  anexa  a  este  regulamento  e  enviar  junto  aos  documentos  abaixo  para  o  e-mail:
concursomiss2020@itarare.sp.gov.br  até o dia 27 de Junho.”

ONDE SE LÊ:

“3.7 - Os formulários e demais documentos para a inscrição no concurso Miss Itararé
2020,  devem  ser  enviados  até  dia  20  de  Junho  de  2020  no  e-mail
concursomiss2020@itarare.sp.gov.br, no horário das 08h00 min às 17h00.”

LEIA-SE:

“3.7 - Os formulários e demais documentos para a inscrição no concurso Miss Itararé
2020,  devem  ser  enviados  até  dia  27  de  Junho  de  2020 no  e-mail
concursomiss2020@itarare.sp.gov.br, no horário das 08h00 min às 17h00.”

ONDE SE LÊ:

“5.1 – A Pré-seleção ocorrerá a partir do dia 22 de Junho […]”

LEIA-SE

“5.1 – A Pré-seleção ocorrerá a partir do dia 29 de Junho [...]”

“Um novo tempo, uma nova história”.
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ONDE SE LÊ: 

“Inscrição: das 08h do dia 25 de Maio às 17h do dia 20 de Junho;
  Pré-seleção: dia 04 de Julho, às 20h00min
  […]

LEIA-SE

“Inscrição: das 08h do dia 25 de Maio às 17h do dia 29 de Junho;
  Pré-seleção: dia 10 de Julho, às 20h00min
  […]

Art 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, permanecendo
inalteradas as demais disposições do Edital nº 007/2020.

Alisson Rivéli Ferreira
Coordenador Municipal de Cultura
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