
EDITAL DO CONCURSO 
MISS FILHA DE JÓ BAHIA 

2021-2022

Grande Sessão - Bahia, 
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REALIZADO E SUPERVISIONADO PELO COMITÊ DO CONCURSO 
MISS FILHA DE JÓ BAHIA 2021-2022 QUE OCORRERÁ NA

VI GRANDE SESSÃO BAHIA



Queridas Filhas,
 

O Grande Conselho Guardião da Bahia faz saber da realização do Concurso
de Miss Filha de Jó Bahia 2021 - 2022. Nos dias 26 e 27 de junho serão
realizadas as etapas do Concurso e durante a Grande Sessão Anual de 2021,
que ocorrerá POR MEIO VIRTUAL, no período de 02, 03 e 04 de julho do
corrente ano, acontecerá o Cerimonial e Divulgação do Resultado. 

MENSAGEM

O Concurso de Miss Filha de Jó Estadual se baseia no Concurso de Miss Filha
de Jó Internacional, onde uma Filha de Jó é eleita através de provas,
entrevistas, entre outros, demonstrando conhecimento pleno sobre a
Constituição, Estatuto, Manual de Regras e Regulamento e Ritual das Filhas
de Jó Internacional. 

Aquela que obtiver mais nota ocupará o Título de Miss Filha de Jó Bahia por
um ano e, neste tempo, auxiliará nos trabalhos executados pela Ordem e na
promoção de atividades que ajudem os trabalhos das Filhas de Jó. Lembrando
que este concurso não é de beleza e sim de conhecimento, dedicação e amor à
Ordem. Assim, as candidatas devem procurar demonstrar personalidade,
postura, força de vontade, união e muita participação.

Nesse sentido, aguardamos com carinho a representante de cada um dos
Betheis do estado que desejarem enviar candidatas ao concurso, com a
certeza de que poderemos, assim, interagir e trocar experiências,
aprimorando nossas atividades e reforçando os laços de amizade e
companheirismo.

No ano de 2020, fomos testados em nossa fé com o surgimento da pandemia
do Covid-19. Por conta disso, foram adotadas medidas de distanciamento
social. Com o advento dessa situação inédita e inesperada a realização
Concurso 2020/2021 foi suspensa. 
 



Neste ano de 2021, pensando em nosso bem-estar e saúde, o Grande Conselho
Guardião da Bahia deliberou que o Concurso de Miss Filha de Jó Bahia
2021/2022 será realizado por meio virtual dentro da Grande Sessão Anual. Por
se tratar de uma atividade virtual foi necessário fazer ajustes e adaptações
para que o Concurso ocorra de forma justa e significativa.

De logo, nos colocamos à disposição para elucidar quaisquer dúvidas que
surgirem antes e durante a realização do concurso.

Segue em anexo as informações do CONCURSO MISS FILHA DE JÓ BAHIA
2021 - 2022. Lembrem-se, por fim, que o importante ao participar do concurso
é a oportunidade de adquirir conhecimentos e experiências, competindo
saudavelmente em um espaço propício ao crescimento individual e coletivo e,
ainda, aperfeiçoando o conhecimento sobre a Ordem.

QUE NOSSO PAI CELESTIAL ILUMINE E CONDUZA A TODOS.

COMITÊ DO CONCURSO DE MISS FILHA DE JÓ BAHIA 2020-2021



Comitê Organizador do 
Concurso de Miss Filha de Jó Bahia 2021-2022

Presidente:
 
RAFAELLA DELMONDES PINTO DA SILVA 
(71) 98629-0001
rafa.inspirit@gmail.com
 
Membros:
 
BIANCA CARVALHO DANTAS 
(73) 99975-1346
biancadantasmg@gmail.com
 
 CLEYTIANE DA SILVA LIMA 
(75) 99119-0439
cleytiane.gcgba@gmail.com
 
IAMEL DA SILVA DE CASTRO DE ALMEIDA
 (75) 99167-6429
iamelsca@gmail.com
 
NATÁLIA DIAS TAVARES 
(77) 99192-6615
n.d.tavares@hotmail.com
 
Cerimonialista   / Conselheira:   
MARIA CLARA DANTAS - MISS FILHA DE JÓ BAHIA 2019/2021
Será    responsável pela divulgação do Concurso, pela apresentação de todo o
cerimonial do Concurso e orientação às candidatas.
  
Cerimonialista   /Conselheira:  
FERNANDA OLIVEIRA - MISS SIMPATIA DA BAHIA 2019-2021
Será    responsável pela    divulgação     do Concurso, pela apresentação de
todo o cerimonial do Concurso e orientação às candidatas.



Informação sobre Jurados:

Os jurados serão escolhidos pelo Comitê do Concurso de Miss Filha de Jó
Bahia e divulgados em data oportuna depois de encerradas as inscrições.
Serão pessoas sem envolvimento com as candidatas.

Período de Inscrição:

As inscrições para o Concurso de Miss Filha de Jó Bahia 2021-2022 ocorrerá
do dia 15 de março de 2021 até o dia 15 de maio de 2021.

Procedimento de Inscrição:

A candidata que desejar participar do Concurso deverá preencher o
Formulário Google onde consta a FICHA DE INSCRIÇÃO e QUESTIONÁRIO
DA CANDIDATA, além de anexar o FORMULÁRIO DE CONSENTIMENTO 
 assinado pela Filha, por seus pais ou tutores legais e pela Guardiã do Bethel.

Link do Formulário: https://forms.gle/TsyfrH6sJaDS8wLu9

Requisitos para participar do Concurso:

  (a) Uma Filha deve:
 
(1)  ser um membro regular em seu Bethel, e
(2) ter no mínimo dezesseis (16) anos de idade na data do Miss FJBA, e
(3) não ter completado vinte e um (21) anos durante o concurso.
(4) Uma mulher com idade citada acima que tenha se casado, divorciado, cujo
casamento tenha sido anulado ou que esteja ou já tenha estado grávida,
exceto em caso de estupro (ou terminologia equivalente) ou incesto, não é
elegível.
  (b)  Um formulário de consentimento deve ser assinado por cada Filha e por
seus pais ou tutores legais.
  (c)  Uma Filha deve ser elegível para competir em um (1) ou mais concursos
para o título de Miss FJBA, ao menos que já tenha servido como Miss FJBA ou
Miss Simpatia Bahia.
 



    * Cada Bethel da Jurisdição pode selecionar apenas 01 candidata para
participar do concurso.  
    ** Cada Bethel regular deve assegurar que nenhuma Filha seja elegível
para competir no Concurso de Miss FJBA se tiver sido selecionada há mais de
vinte  e quatro (24) meses antes do Concurso de Miss FJBA.

Informações acerca da Seleção:

Seção 1. Geral

(a) A Miss Filha de Jó Bahia deve ser selecionada por competição, em um
concurso realizado juntamente com a Sessão Anual do GCG-BA.
(b) A administração, produção e direção do concurso são responsabilidade do
Comitê do Concurso de Miss FJBA.
(c) Juízes do concurso serão designados para cada requisito listado abaixo.
(d) A pontuação de todas as categorias de julgamento deve ser cumulativa.
(e) No caso de empate, este será desfeito usando-se uma combinação entre as
pontuações no teste escrito e no teste oral das candidatas que estejam
empatadas. A candidata com a maior pontuação será declarada vencedora.

Seção 2. Requisitos de Julgamento

(a)  Teste escrito:
      (1) O teste consistirá de um exame escrito baseado em conhecimento geral
das FJI e do Ritual. Os testes preenchidos serão identificados pelo email da
candidata e por um número pré-definido, e não pelo nome ou Bethel da
candidata.

(b)  Teste de Ritual (oral):
   (1) O teste oral será feito sem a túnica do Bethel e paramentos completos.
   (2) A Filha recitará a História de Jó, apresentando a fala das cinco (5) 
 Mensageiras da iniciação. O julgamento será pela exatidão e apresentação.



(c)  Entrevista:
     (1) Cada candidata terá uma entrevista privada com um grupo de juízes do
concurso.
      (2) Os juízes terão recebido uma ficha de cada candidata contendo idade,
escolaridade, treinamento, interesses, ambições e empreendimentos realizados
nas Filhas de Jó.
     (3) A Filha será julgada por sua personalidade, dicção, sinceridade, boas
maneiras, adaptação à situação e impressão geral que ela causa.

Seção 3.  Pontuação

(a) O concurso será dividido em 03 (três) etapas, sendo elas: Prova Escrita,
Teste de Ritual (oral) e Entrevista Individual;

(b) A Prova Escrita valerá 90 pontos, o Teste de Ritual valerá 90 pontos e a
Entrevista Individual valerá 60 pontos;

(c) Cada uma das etapas avaliadas pelos jurados implicará num somatório de
notas que excluirá a maior e a menor nota que foi atribuída pelos jurados;

(d) A nota final será o somatório da pontuação de cada etapa que, no total,
somarão, no máximo, 240 (duzentos e quarenta) pontos.

Seção 4. Procedimentos

(a) Haverão três (3) salas virtuais durante o concurso; Sala 1 (Sala de
Suporte); Sala 2 (Concurso); Sala 3 (Cerimonial do Concurso de Miss FJBA
2021 - 2022);

(b) A câmera da candidata deverá estar ligada durante toda a realização do
concurso. E o microfone deverá ser ligado apenas nos momentos adequados,
com a orientação dos Jurados e Membros do Comitê;

(c) Uma semana antes do concurso, haverá um encontro com as candidatas
para testar com antecedência aplicativos e configurações dos aparelhos. Não
serão aceitas alterações após os testes realizados;



(d) A candidata deverá está na Sala 1 no horário determinado. Em caso de
imprevisto, entrar em contato com o Comitê;

(e) Cada Juiz receberá um formulário de pontuação, onde estarão listadas
cada etapa e as regras de pontuação;

(f) Em caso de empate: para a Miss Filha de Jó, vencerá a que obtiver maior
pontuação na somatória dos pontos da 1ª e 2ª etapas (Teste Escrito e Teste de
Ritual); para a Miss Simpatia, haverá nova votação entre as candidatas,
considerando apenas as candidatas empatadas; 

(h) Todos os jurados deverão ter acesso a Ritual, uma cópia completa da
Constituição e Estatuto da Ordem e do Manual de Regras e Regulamentos do
Grande Conselho Guardião da Bahia para consulta;

(i) As cédulas para votação da Miss Simpatia serão virtuais, oficializadas pelo
Comitê organizador do Concurso, serão devidamente arquivadas no final da
Votação e, posteriormente, deletadas.

(g) Todos os gabaritos, provas, bem como fichas de pontuação, estarão sob a
responsabilidade do comitê organizador do concurso;

Seção 2/A- Primeira etapa: Teste Escrito.

(a) Um exame escrito baseado em conhecimentos gerais das Filhas de Jó
Internacional, Constituição, Ritual e Manual de Regras e Regulamentos do
GCG-BA;

(b) A prova escrita somará um total de 90 pontos divididos entre 30
questões objetivas;

(c) O peso para cada questão poderá ser diferente, de acordo com o grau
de dificuldade da mesma;

(d) A prova será via formulário Google enviado através do link, sendo aceita
apenas a primeira resposta enviada dentro do prazo estipulado;



(e) Em nenhuma hipótese, a candidata poderá consultar outras pessoas
durante a prova, ou consultar material de estudo, ou ter acesso a aparelhos
eletrônicos, exceto o utilizado na resolução da prova. Esta ação pode
desqualificá-la para todo o concurso;

(f) A prova será aplicada em tempo real com as câmeras ligadas na presença
das candidatas, comitê, acompanhantes e jurados na sala virtual. Não sendo
permitido se ausentar da mesma;

(g) Será utilizado o aplicativo Anydesk para acompanhamento da prova;

(h) Caso ocorra problemas de conexão da internet durante a prova, o Comitê
poderá suspendê-la e remarcá-la para outro momento com uma prova
diferente. Porém, ocorrendo novamente problemas de conexão com a internet,
a Filha perderá a pontuação da prova. 

Seção 2/B - Segunda Etapa: Teste de Ritual.

(a) A prova não será realizada com o paramento oficial completo;

(b) A candidata deverá recitar a História de Jó, apresentando a fala das
cinco (5) Mensageiras da iniciação, omitindo as instruções para Guia e
Dirigente de Cerimônias, contidas nas falas da 2ª, 4ª e 5ª Mensageiras;

(c) O Teste do Ritual somará um total de 90 pontos e o julgamento será sobre
a meticulosidade e apresentação da candidata;

(d) Sempre que a candidata precisar, poderá solicitar o auxílio dos juízes que
dirão a primeira palavra seguinte ao ponto em que ela parou. Entretanto, para
cada ajuda, serão reduzidos 2 (dois) pontos;

(e) Será descontado 1 (um) ponto por cada palavra trocada, omitida, acrescida
ou pronunciada de forma incorreta;

(f) Para cada período completo omitido ou acrescido, serão reduzidos 3 (três)
pontos;



(g) Para cada inversão de períodos, serão reduzidos 2 (dois) pontos;

(h) Cada jurado atribuirá uma nota de 0 a 30 para cada candidata;

(i) A nota máxima dessa etapa serão 90 pontos correspondentes à somatória
da nota atribuída por cada jurado, excluídas a maior e a menor nota.

Seção 2/C- Terceira Etapa: Entrevista.

(a) A entrevista somará um total de 60 pontos e o julgamento deverá envolver
a aparência total das candidatas considerando sua personalidade, dicção,
sinceridade, boas maneiras, adaptabilidade às situações e impressão geral
que ela causa;

(b) Cada candidata terá uma entrevista privada com o grupo de juízes;

(c) Cada juiz receberá uma cópia do formulário de inscrição preenchido pela
candidata;

(d) Cada jurado receberá uma folha com instruções para entrevista, na qual
baseará suas perguntas;

(e) Cada jurado fará apenas uma pergunta para cada candidata;

(f) Cada jurado atribuirá uma nota de 0 a 20 para a entrevista completa. 

(g) A somatória final será feita excluindo-se a maior e a menor nota atribuída
a cada candidata.



MISS SIMPATIA

A figura da Miss Simpatia na Jurisdição da Bahia foi aprovada, por maioria,

na Grande Sessão 2015, realizada na cidade de Itapetinga-BA, no dia 03 de

julho do ano de dois mil e quinze, na Assembleia Ordinária contando com a

presença dos representantes dos Conselhos Guardiões de vinte e dois dos

vinte e cinco Betheis existentes no estado da Bahia, na data do evento.

O Manual de Regras e Regulamentos do Grande Conselho Guardião também

regulamenta a figura da Miss Simpatia no Estado da Bahia.

Assim, o Comitê Organizador faz saber:

(a) A Miss Simpatia será selecionada pelas participantes do Concurso.

(b) A Miss Simpatia será escolhida por voto secreto através de processo

virtual sigiloso e o Comitê Organizador irá supervisionar.

(c) Cada candidata será responsável por fazer um vídeo pessoal de

apresentação e enviar para o email: comitemissfjba@gmail.com até o dia      

 15 de maio.

(d) Se a Miss Simpatia selecionada for a Miss Filha de Jó Bahia, então a

segunda colocada da votação se tornará a Miss Simpatia.

(e) A Miss Simpatia deverá trabalhar em conjunto com a Miss Filha de Jó Bahia

auxiliando-a na construção e execução do projeto pela Miss Filha de Jó Bahia

elaborado ou sempre que for requisitada.

.



(a) Momento aberto ao Público.

(b) O traje será roupa social ou esporte fino.

(c) As candidatas serão submetidas a uma pergunta final, enviada por
whatsapp para a Miss Filha de Jó Bahia 2019/2021.

(d) Poderão ser realizadas mais perguntas, entretanto serão iguais para todas
as candidatas.

(e) As candidatas não presenciarão a entrevista das demais até ter sido
entrevistada.

(f) Este momento não contará pontos para o Concurso. A entrevista pública
não será avaliativa, porém obrigatória, com o objetivo de que a jurisdição
conheça melhor o perfil e os interesses das candidatas ao Miss FJBA.

(g) Resultado do Concurso será anunciado em Cerimônia Especial dirigida
pelas Cerimonialistas do Comitê Organizador do Concurso de Miss Filha de Jó
2021-2022, na Grande Sessão Bahia

Cerimonial e Resultado do Concurso - Miss Filha de Jó Bahia
2019/2021 e Miss Simpatia Bahia 2019/2021

Em caso de dúvidas, entrar em contato com o Comitê através  
 do email: 

 comitemissfjba@gmail.com


