
Art. 1º - Os interessados em participar do concurso “Garota e Garoto São Paulo Estudantil” versão 2020 - deverão preencher sua ficha de 
inscrição através do site www.ggsaopauloestudantil.com.br. Anexo a ficha de inscrição, o (a) candidato (a) deverá enviar 2 fotos recentes, 
sendo uma de rosto e outra de corpo. As fotos podem ser amadoras e sem produção, porém em boa qualidade.   
 
Art. 2º - A Inscrição é gratuita e permitida exclusivamente para candidatos residentes no estado de São Paulo. 
 
Art. 3º - Ao enviar a inscrição on-line o candidato concorda com todos os itens deste regulamento.    
 
Art. 4º - O concurso conta com 4 categorias, são elas:  

 Adulto Masculino (Idade: de 15 a 30 anos) 
 Adulto Feminino (Idade: de 13 a 26 anos) 
 Infantil Masculino (Idade: de 06 a 14 anos) 
 Infantil Feminino (Idade: de 06 a 12 anos) 

A Comissão Organizadora poderá, se achar conveniente, alterar a categoria do candidato, devido a sua estatura/físico. 

Art. 5º - Todos os candidatos inscritos deverão obrigatoriamente comparecer na seletiva que definirá os finalistas para o desfile final. A seletiva 
acontecerá no Centro de Educação e Cultura Anselmo Duarte (Rua Prudente de Moraes, 580, Centro, Salto/SP), ás 14 horas, no dia 
31/05/2020 - Domingo. IMPORTANTE: os candidatos deverão comparecer na seletiva com cabelos soltos, sem maquiagem forte e vestindo 
biquíni/sunga por baixo da roupa. Caso haja demais seletivas, o candidato será avisado antecipadamente da data e localidade.  

Art. 6º - Sendo o candidato aprovado pela organização para a próxima fase, não será admitida desistência, sendo obrigatória a participação do 
mesmo no evento. Uma vez que, serão providenciados pela organização todos os preparativos para sua apresentação. 

Art. 7º - Os trajes usados durante o desfile da grande final serão fornecidos pela organização. 

Art. 8º - O (a) candidato (a) autoriza, desde já, a publicação de suas fotos na mídia nacional. 

Art. 9º - Os vencedores autorizam, desde já, a publicação e divulgação de sua imagem através de fotos e vídeos em toda a mídia nacional. Não 
podendo participar de outros eventos ou trabalhos sem a autorização da agência “Fetiche Models”, fechando contrato pelo período de três 
anos. Caso contrário, o título de “Garota ou Garoto São Paulo Estudantil 2020” será transferido para o (a) primeiro (a) sucessor (a) e o mesmo 
estará sujeito a multas. 

Art. 10º - Todos os candidatos aprovados na pré-seleção e selecionados a participar da grande final deverão pagar uma taxa no valor de R$ 
290,00, com direito a 06 convites individuais do evento e aula de passarela/fotografia.  

Art. 11º - O (a) 1º colocado (a) de cada categoria receberá o título de “Garota/Garoto São Paulo Estudantil 2020”, além dos seguintes prêmios: 
Contrato de agenciamento com a Fetiche Models; Book Fotográfico com o fotógrafo Geraldo Betiol; Book Fotográfico com o fotógrafo Coh 
Merlin; curso completo de modelo com Sandro Bergamo; além de receber muitas roupas, calçados, acessórios, kits de beleza, entre outros 
prêmios. 

Art. 12º - O desfile da grande final do 25º Concurso Garota e Garoto São Paulo Estudantil - Versão 2020 realizar-se a dia 04 de julho (categoria 
adulto) e 05 de julho (categoria infantil), na Sala Palma de Ouro, na cidade de Salto/SP. 

Art. 13º - O concurso Garota e Garoto Estudantil São Paulo está em sua 25º edição e conta com organização e produção exclusiva da agência 
de modelos Fetiche Models, atuante há 32 anos no mercado da moda e da publicidade. 

 

 


