
 
 

Regulamento Concurso Modelo Real Ouseuse 
 
 
Do Concurso 
 
1 – O concurso “Modelo Real Ouseuse” será realizado pela Ouseuse, com endereço na 
Rua Ana Vitória, 283, Centro, Juruaia, Minas Gerais; inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
02.208.613/0001-44, com regras estabelecidas no presente Regulamento, e tem caráter 
promocional. 
 
2 – O concurso “Modelo Real Ouseuse” será oferecido a todas as brasileiras com 
residência fixa no Brasil, no período de 30 de junho a 28 de julho de 2021, com o 
objetivo de promover as modelos que existem dentro de cada mulher; elevar a 
autoestima da mulher real de várias faixas etárias; e mostrar que é possível ser feliz 
independentemente da idade e do tipo corpo que se tem. 
   
3 – Poderão participar do concurso “Modelo Real Ouseuse” todas as mulheres que se 
enquadrarem nos requisitos deste Regulamento.  

 
3.1 - Fica terminantemente proibida a participação dos funcionários e diretoria 
da Ouseuse Lingerie. Enquadram-se nessa modalidade as empresas envolvidas 
na organização do presente Concurso e também das outras empresas do Grupo 
Ouseuse (Oficina do Pijama, Ouseuse for Men, Outlet Ouseuse e Casa Marques).  

 
4 - O concurso “Modelo Real Ouseuse” descrito neste Regulamento será realizado no 
período de 30 de junho a 28 de julho de 2021, quando se dará a divulgação das modelos 
vencedoras.  
 
Para Participar 
 
5 - Para participar do concurso “Modelo Real Ouseuse”, a candidata deverá ter entre 18 
e 60 anos, se enquadrar no requisito “real”, preencher o formulário de inscrição 
disponível no site da Ouseuse e enviar as fotos requisitadas.  
 
 5.1 – A Ouseuse entende por “real” a mulher que não está dentro do padrão 
 estereotipado de uma modelo fotográfico e/ou de passarela. Ou seja, mulheres 
 nos quais a grande maioria se enquadra: gordinha, baixa, seios fartos, com 
 cicatriz, nariz grande ou qualquer outra característica não comum no mundo 
 da moda.  
 
 5.2 – O período para inscrição é de 30 de junho a 15 de julho de 2021.  
 



 
 
 5.3 – A inscrição e participação no concurso “Modelo Real Ouseuse” serão 
 totalmente gratuitos.  
 
 5.4 - As candidatas deverão cumprir todas as regras estabelecidas neste 
 Regulamento; caso contrário será automaticamente desclassificada.  
 
 
Dinâmica do Concurso 
 
6 - Por causa da pandemia da Covid-19, o concurso “Modelo Real Ouseuse” será 100% 
online.  
 
7 - No ato da inscrição do concurso, que deverá ser realizado no período de 30 de junho 
a 15 de julho de 2021, a candidata deverá enviar pelo menos duas fotos: uma foto 
vestida com um traje esporte fino; e uma foto vestida com um traje de moda praia 
(biquini ou maiô) da marca Ouseuse. 
 
8 - O concurso será destinado a mulheres entre 18 e 60 anos de idade, e será divido em 
três categorias: 1ª categoria: 18 a 30 anos; 2ª categoria: 31 a 45 anos e 3ª categoria: 46 
a 60 anos.  
 
9 – A escolha das modelos vencedoras do concurso “Modelo Real Ouseuse” será 
realizada em três etapas.  
 
 9.1 - A primeira etapa, denominada “Classificatória”, será nos dias 15 a 20 
 de julho, quando a comissão julgadora designada pela Ouseuse fará a escolha 
 das 40  (quarenta) melhores candidatas, levando em consideração os requisitos 
 beleza, fotogenia e simpatia.  
 
 9.2 – A segunda etapa, denominada “Semifinal”, será realizada no período de 
 20 a 24 de julho. Nesse período, a Ouseuse irá realizar uma enquete em suas 
 redes sociais (Facebook e Instagram), com a apresentação das 40 modelos 
 selecionadas pelo corpo de jurados para que o público possa avaliar as 
 candidatas. As 20 modelos mais bem avaliadas pelo público serão selecionadas 
 para a  etapa seguinte.  
 
 9.3 – A terceira e última etapa, denominada “Final”, será realizada entre os dias 
 25 e 27 de julho, quando a Ouseuse irá apresentar, em suas redes sociais, as 20 
 modelos selecionadas na etapa “Semifinal” e o público irá votar em sua 



 
 
 candidata. As cinco modelos  mais votadas serão as finalistas do concurso 
 “Modelo Real Ouseuse”.  
 
  9.3.1 – As cinco candidatas vencedoras serão apresentadas nas redes  
   sociais no dia 28 de julho, a partir das 14h.  

 
Das Premiações 
 
10 – As cinco vencedoras do concurso “Modelo Real Ouseuse” serão contempladas com 
os seguintes prêmios: um dia de modelo com participação em sessão fotográfica na 
próxima campanha promocional da Ouseuse; um kit de produtos Ouseuse; participação 
em desfile online de lançamento da coleção primavera/verão 2021/2022 da Ouseuse.  
 
 10.1 - Os prêmios serão de exclusividade dos vencedores, não podendo ser 
 transferidos para outras pessoas. 
 
Disposições Finais 
 
11 – As vencedoras do concurso “Modelo Real Ouseuse” serão divulgadas nas Redes 
Sociais da Ouseuse (Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter e YouTube), bem como no 
site institucional www.ouseuse.com.br e por meio da Assessoria de Imprensa da marca.  
 
12 - Desde já fica autorizada a Ouseuse a reproduzir a imagem fixada na(s) foto(s) objeto 
desta autorização, em publicações impressas, eletrônicas, digitais e/ou em composições 
multimídia, sem limite de tiragem e/ou distribuição, dentro e fora do território nacional, 
por tempo indeterminado. 
 
13 – Para usufruir dos prêmios relativos ao concurso “Modelo Real Ouseuse”, inclusive 
o kit de produtos que será entregue pessoalmente, as candidatas vencedoras deverão 
estar disponíveis em dia e hora determinados pela Ouseuse. Para tanto, as 
contempladas serão avisadas com antecedência e fiquem disponíveis para a Ouseuse.  
  

13.1 – O transporte, a hospedagem e a alimentação das vencedoras que não 
residirem nos munícipios de Juruaia, Guaxupé e Muzambinho ficarão por conta 
da Ouseuse.  
 
 13.2 – O item acima refere-se apenas à vencedora e não contempla nenhum tipo 
de acompanhante.  

 
14 – Em nenhuma hipótese os prêmios serão revertidos em dinheiro e/ou em produtos 
Ouseuse.  



 
 
 
15 - Fica eleito o foro da comarca de Muzambinho para dirimir quaisquer questões 
referentes ao presente Regulamento, o qual compreende questões relativas a este 
Concurso. 

 
 

Juruaia (MG), junho de 2021.  
 
 

Ouseuse  


