
 

 
 

AFOXÉ FILHOS DO CONGO 2020 
CONCURSO FAIZAH – AQUELA QUE É VITORIOSA 

 
 

OBJETIVO: 
 

Realizar o concurso da FAIZAH – Aquela que é vitoriosa Rainha do Afoxé Filhos do 
Congo para exaltar a beleza da mulher negra, além de valorizar, preservar 
e expandir as tradições africanas, através da dança e indumentárias carnavalescas 
da Mulher Negra no nosso estado, consolidando a missão do Afoxé Filhos do Congo 
em sua terceira geração para valorizar o empoderamento das mulheres negras. 
Participarão do concurso mulheres negras, que saibam dançar para representar a 
beleza da Mulher durante o período de um ano incluindo ensaios de Verão e 
Carnaval 2020. 

 

REGULAMENTO: 
 

1. As inscrições estão abertas a todas as jovens de 15 a 40 anos, de qualquer 
Estado do País. (obs.: o Afoxé não se responsabiliza por translado das 
candidatas); 

2. As inscrições serão feitas mediante a entrega da ficha de inscrição com foto  
de corpo inteiro. (obs.: Não sendo permitido fotos de trajes de banho, roupas 
intima, ou nudez); 

3. Cada candidata terá que se responsabilizar pelos seus trajes para o concurso, 
sendo esses dois tipos distintos, uma com a amarração de tecidos étnicos e a 
outra de sua preferência seguindo os modelos de roupas das rainhas de 
Afoxés; 

4. Serão critérios avaliativos: a beleza, a graça da dança, a composição dos 
trajes, e a conscientização do papel da Mulher Negra na nossa sociedade; 

5. As candidatas ao se inscreverem autorizam o uso de voz e imagem para fins 
de divulgação do concurso, em todas as mídias e meios de comunicação do 
Afoxé Filhos do Congo, as menores de 18 anos deverão apresentar 
autorização dos pais ou responsáveis para todas as apresentações durante o 
período de um ano; 

6. As candidatas podem disponibilizar link de vídeo dançando na ficha de 
inscrição, porém este item não é obrigatório.



 

  

 

PREMIAÇÃO: 
 

Primeiro Lugar: Um contrato de um ano com a entidade, um ensaio fotográfico, 
prêmio em dinheiro no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) e um par de fantasia do 
Afoxé Filhos do Congo; 

Segundo lugar: Vale compra em roupa e um par de fantasia do Afoxé Filhos do 
Congo. 

 

INSCRIÇÃO: 
 

Período: 17/01/2020 a 27/01/2020 
Online: Através do Site: https://www.afoxefilhosdocongo.com.br/ - Onde as 
candidatas poderão baixar a ficha e enviar com uma foto para o e-mail: 
filhosdocongoafoxe@gmail.com 
Dúvidas podem ser tiradas nos tels: 71 99937-5731 / 98723-4711 / 99145-7720 / 99977-
1756 

 

 

AXÉ! 
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