
 



 

 

O Comitê Organizador do XII Concurso Miss Filha de Jó Minas Gerais, designado pelo 

Grande Conselho Guardião de Minas Gerais, divulga o edital para o concurso que será 

realizado na Grande Sessão Anual, no dia 15 de Julho de 2017 no Hotel Actuall.  

O edital possui informações essenciais sobre o concurso, pedimos que leia com 

atenção e caso ainda permaneça alguma dúvida entre em contato com o comitê através do 

site oficial da Grande Sessão www.filhasdejomg.com ou pelo email missfdj@hotmail.com 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

 

Para se inscrever no Concurso Miss Filha de Jó Minas Gerais, a filha deverá preencher 

devidamente o formulário de inscrição e enviá-lo até o dia 15/06/2017, informamos que 

somente serão computadas as inscrições encaminhadas dentro do prazo e com a 

documentação completa.  

O material de inscrição é composto pela ficha de inscrição e questionário da 

candidata que poderão ser preenchidos à mão ou digitalizados, devendo ser assinados pela 

filha de jó, seu responsável legal e a guardiã do seu bethel, a via original deverá ser enviado 

por correio à Presidente do Comitê. 

O Concurso será realizado em etapas, sendo elas: Prova escrita, prova oral, trabalho 

de solo, entrevista e inspeção do paramento, sendo realizado durante a Grande Sessão em 

horários que não prejudiquem o andamento do mesmo, dessa forma, solicitamos que você 

realize o seu credenciamento no primeiro dia e procure a presidente do comitê que irá lhe 

fornecer as demais orientações.  

Além disso, a candidata deverá levar um traje esporte fino que utilizará para a 

entrevista e durante a premiação da Miss Filha de Jó Estadual no dia 15 de julho, devendo 

ainda levar seu paramento completo para realizar a inspeção de suas medidas (, caso você 

esteja ocupando algum cargo na tríade de seu bethel, solicitamos que providencie a costura 

do cordão (roxo ou branco) e o uso da faixa de cabelo para a devida avaliação. 

Leia atentamente todo o material e lembre-se o principal objetivo deste concurso é o 

crescimento e o aperfeiçoamento dos nossos conhecimentos sobre as Filhas de Jó. 

 

 

Que o Pai celestial ilumine a todos.  

  

Comitê Organizador do XII Concurso Miss Filha de Jó Minas Gerais 

 

 

http://www.filhasdejomg.com/


 

Realização do Concurso:  

Dia 15 de Julho durante a Grande Sessão Anual. 

Taxa de inscrição:  

R$90,00 (noventa reais) não incluso os gastos com a inscrição da Grande Sessão. 

A taxa deverá ser paga até dia 15 de junho, devendo ser depositada na conta 
especificada abaixo, a inscrição somente será efetivada com o envio do comprovante do 
depósito, juntamente com a ficha de inscrição, para o email do comitê do concurso 
missfdj@hotmail.com 
 Dados bancários:  

GRANDE CONSELHO GUARDIÃO 
BANCO:    001 Banco do Brasil 
AGÊNCIA:  4276-5 IBITURUNA 
CONTA CORRENTE: 4215.000-0 
CNPJ:   07.571.048/0001-07 

 
Ficha de Inscrição: Deverá ser preenchida, assinada e enviada até dia 15/06/2017: 
 
A documentação deverá ser digitalizada e enviada para o email: 
missfdj@hotmail.com 
 
A original deverá ser enviada por correio para: 
Larissa Nogueira Domingues 
Avenida Francisco Navarra, 244 
Bairro: Centro 
Cidade: Varginha – MG 
CEP: 37110-000 

 
Elegibilidade:  

A candidata inscrita deverá ser ativa e regular em seu Bethel de Minas Gerais;  
Ter idade de 16 anos completos e 20 anos incompletos na data do concurso;  
Enviar até dia 15/06 o formulário de consentimento que deve ser assinado pela 
candidata, seus pais ou responsáveis e Guardiã/Guardião do Bethel, juntamente com a sua 
ficha de inscrição;  
 Enviar até dia 15/06, juntamente com sua inscrição, o questionário pessoal e sua carta 
de apresentação;  
Estar com a taxa de inscrição da Grande Sessão e do concurso devidamente pagas.  
 
 
 
 



Avaliações:  

Teste escrito, baseado no conhecimento completo de Ritual (última versão), Landmarks, 
Manual de Regras e Regulamentos do GCG, Constituição e Conhecimentos Gerais sobre a 
Ordem;  
Entrevista e avaliação de seu comportamento em traje esporte fino: equilíbrio, postura, 
roupas, cabelos apropriados e simpatia;  
Citação oral, devendo a candidata decorar as falas de iniciação da 3ª e 4ª mensageira, 
sendo sorteada no momento da prova a fala a ser realizada;  
Inspeção do Paramento Oficial (conforme o regulamento da FJI), caso você esteja 
ocupando algum cargo na tríade de seu bethel, solicitamos que providencie a costura do 
cordão (roxo ou branco) e o uso da faixa de cabelo para a devida avaliação.  
Trabalho de solo, baseado nos diagramas do Ritual (última versão). 

 
Juízes 
 Os juízes serão selecionados pelo comitê do concurso. No mínimo três (3) juízes 
conduzirão o julgamento. Eles não possuirão nenhuma afinidade com qualquer candidata e 
serão escolhidos no dia da realização do Concurso.  
 Os juízes nomeados serão preferencialmente Guardiões e/ou Membros de Maioridade 
e/ou Past Guardiões e/ou Past Grandes Guardiões. 

 
Comitê Organizador do Concurso: 

Orientamos que quaisquer dúvidas deverão ser enviadas pelo email missfdj@hotmail.com, 

ou diretamente com os membros do comitê do concurso.  

 

 

 

LARISSA NOGUEIRA DOMINGUES - PRESIDENTE 

Telefone/WhatsApp: (35) 98879-5274 
Email: l arissa_dom@hotmail.com 

 

 

POTIRA NARJARA VILELA 

Telefone/WhatsApp: (35) 99977-3248 
Email:  potira88@hotmail.com 

 
BEATRIZ VICHIATTO FIGUEIREDO 

Telefone/WhatsApp: (35) 98859-5068 
Email:  biaxisde@hotmail.com 

 
 
 
 

 



Medidas da veste 

Desenho aprovado pelo Supremo Conselho Guardião 
Tradução: Gilma Alves de Souza, PGJ e Aline de Souza Busnardo, PHQ, PMIJD 

 

PALA - círculo sem corte - 3" (7,5cm) de largura.  
CORDÃO - Pregado em torno da borda exterior da pala até 3" (7,5cm) de cada lado do 
centro da frente, deixando 6” (15cm) de espaço aberto.  
CORDÃO - torção dupla na frente abaixo da pala, em seguida, passar em torno do corpo, 
cruzar nas costas, então, em torno da cintura 1" (2,5cm) abaixo da linha natural da cintural, 
amarrar com nó duplo. Se o cordão for muito longo para as meninas baixas, fazer nós  
no cordão acima dos pendentes. Os pendentes não devem cair abaixo da barra.  
TÚNICA - 3" (7,5cm) acima do chão - quando o cordão estiver amarrado.  
BARRA - 4" (10cm) de largura. Nem mais, nem menos.  
NOVA MANGA EM FORMA DE ASA - 5/8" (1,56cm) embutidos + 1" (2,5cm) de barra em 
todos os lados. As bordas são retas. Costurar 6" (15cm) de ombro a partir da pala. 
Sobreponha a barra da frente sobre (em cima) a barra de trás. Nenhum franzido no topo 
por 3” (7,5cm). Para alterar o comprimento da manga, adicione ou diminua o mesmo 
tamanho de ambas as bainhas borda inferior da manga.  
ABERTURA DO PESCOÇO BASEADO NO TAMANHO DA CABEÇA. 5/8" (1,56cm) de margem 
em todas as costuras.  
 
 

CONSTITUIÇÃO E ESTATUTO 
E-BETHEL - ARTIGO VI 
PARAMENTO OFICIAL 

 
Seção 1. Descrição 
(a) O paramento oficial da Ordem deve ser usado pelas Oficiais e Coral do Bethel em todas 
as reuniões. Deve consistir de uma túnica branca Grega, combinação branca longa que 
pode ser inteira ou anágua, meias brancas que podem serlongas ou na altura dos joelhos, 
sapatilhas brancas ou sandálias brancas sem estampas, capas e coroas para a Honorável 
Rainha, Primeira e Segunda Princesas, faixas de cabeça para todas as demais Oficiais. O 
Coral do Bethel deve usar faixas de cabeça.  
(b) A túnica deve ser de tecido leve ou pesado, com cordões brancos para as Oficiais, exceto 
Honorável Rainha, Primeira e Segunda Princesas, e cordões na cor roxa para os membros 
do Coral do Bethel. As mangas em forma de asa e as dimensões da pala devem estar de 
acordo com o padrão aprovado pelo Conselho de Curadores e Oficiais Executivos do SCG.  
(1) Os cordões devem ser alinhavadas ao longo da parte inferior da costura da pala até três 
(3) polegadas (7,5 cm) de cada lado do centro frontal (medido na curva da pala), cruzadas 
no centro frontal três (3) vezes, passadas então uma vez ao redor da cintura e amarradas 
no centro frontal com um nó quadrado a uma (1) polegada (2,5 cm) abaixo da linha natural 
da cintura.  
(2) As túnicas devem estar a uma distância de três (3) polegadas (7,5 cm) do chão, com uma 
bainha de quatro (4) polegadas (10 cm), e a combinação a uma distância de quatro (4) a seis 
(6) polegadas (10 a 15 cm) do chão. 



Informações Adicionais 

 

Mandato Miss Filha de Jó Estadual 
a) O mandato da Miss Filha de Jó Estadual será de 1 (um) ano, iniciando na Grande Sessão 
Anual 2017 e encerrando na Grande Sessão Anual 2018. 
 
Miss Simpatia Estadual 
a) A Miss Simpatia é um título da noite, e não usufruirá dos direitos da Miss Filha de Jó 
Minas Gerais. 

 
Resultado do Concurso 
a) O resultado do Concurso Miss Filha de Jó Estadual será anunciado durante a Pública do 
Grande Bethel de Minas Gerais, no dia 15 de julho. 
 
Requisitos e critérios de julgamento 
a) O concurso será dividido em 4 (quatro) etapas, sendo elas: Prova Escrita, Trabalho de 
solo (incluindo citação oral), Inspeção de Paramento e Entrevista Individual ; 
b) Cada uma das etapas implicará um somatório de 50 pontos;  
c) A nota final será o somatório da pontuação de cada etapa que, no total, somarão 200 
pontos;  
d) Cada Juiz receberá uma folha de pontuação, onde estarão listadas cada etapa e as regras 
de pontuação;  
e) A nota final para cada candidata será o somatório da nota final dada por cada juiz, 
dividido pelo número de juízes (média das notas),  
f) Em caso de empate: para a Miss Filha de Jó, vencerá a que tiver maior pontuação na 
somatória dos pontos da 1ª e 2ª etapas (Teste Escrito; Citação Oral e Trabalho de Solo); 
para a Miss Simpatia, haverá nova votação entre as candidatas, considerando apenas as 
candidatas empatadas.  
g) Ninguém estará autorizado a ficar com cópia da prova ou gabarito, por segurança de 
informação e integridade do Concurso.  
h) Todas as provas escritas, gabaritos e provas em branco, bem como fichas de pontuação, 
serão colocados em um envelope lacrado pela comissão organizadora do 
concurso,permanecendo sob sua responsabilidade;   
i) Haverá apenas um gabarito impresso para consulta na mesa dos Jurados;  
j) Sobre a mesa dos jurados haverá Rituais e uma cópia completa da Constituição e Estatuto 
da Ordem para consulta dos Jurados;  
k) As cédulas para votação da Miss Simpatia serão de forma impressa, oficializadas pelo 
Comitê organizador do Concurso, e serão devidamente lacradas em envelope no final da 
votação.  
 
Primeira Etapa – Teste Escrito 
a)Um exame escrito baseado em conhecimentos gerais das Filhas de Jó Internacional, 
Constituição, Ritual Manual de Regras e Regulamentos.  



b) A prova escrita somará um total de 50 pontos divididos entre as questões, que poderão 
ser objetivas e/ou subjetivas;  
c) O peso para cada questão poderá ser diferente, de acordo com o grau de dificuldade da 
mesma;  
d) A prova deverá ser respondida à caneta esferográfica azul, e não poderá conter rasuras, 
podendo a questão ser anulada neste caso;  
e) Em nenhuma hipótese a candidata poderá consultar outras pessoas durante a prova, ou 
consultar material de estudo. Esta ação pode desqualificá-la para o concurso.  

 
Segunda Etapa – Citação Oral e Trabalho de Solo 
a) Prova sobre o Trabalho de Solo: A prova de trabalho de solo será realizada com o 
paramento oficial completo. A candidata deverá demonstrar a parte do trabalho de solo 
que sortear no momento da prova, existindo a possibilidade de ser sorteado o trabalho de 
solo e a fala da terceira e quarta mensageiras durante a cerimônia de iniciação.  
 b) A Citação oral (trabalho de solo) somará um total de 50 pontos e o julgamento será 
sobre a meticulosidade e apresentação da candidata.  
c) 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.  
d) Será descontado 1(um) ponto por cada palavra trocada, omitida, acrescida ou 
pronunciada de forma incorreta.  
e) Para cada período completo omitido ou acrescido, serão reduzidos 3 (três) pontos.  
f) Para cada inversão de períodos, serão reduzidos 2 (dois) pontos.  
g) Para cada erro de ação do trabalho de solo serão reduzidos 2 (dois) pontos.  

 
Terceira Etapa – Inspeção do Paramento 
a) A Avaliação do Paramento somará um total de 50 pontos, divididos entre os 10 itens 
expostos no Artigo XII “Paramento Oficial – Veste”, deste Regulamento;  
b) A veste com cordão e outros paramentos oficiais serão inspecionados em conformidade 
com as regras e regulamentos antes ou depois da prova Oral, e não durante.  
 
Quarta Etapa – Entrevista Individual 
a) A entrevista somará um total de 50 pontos e o julgamento deverá envolver a aparência 
total das candidatas considerando personalidade, postura, equilíbrio, graça dos 
movimentos e sua apresentação pessoal.  
b) O traje para a entrevista deverá ser um vestido (Esporte Fino).  
c) As candidatas serão entrevistadas pelo quadro de juízes do concurso.  
d) Cada juiz receberá uma cópia do formulário de inscrição preenchido pela candidata.  
e) Cada jurado receberá uma folha com instruções para entrevista, na qual baseará suas 
perguntas;  
f) Não haverá resposta certa para as questões. A candidata será julgada pela sua 
personalidade, dicção, sinceridade, maneiras, adaptabilidade às situações e impressão geral 
que ela produz, e não pela sua beleza.  
 

 



Regras e Regulamentos 

Concurso Miss Filha de Jó Estadual 

Manual de Regras e Regulamentos do GCGMG 
 

 
ARTIGO I 
TÍTULO 

Seção 1.  
(a) A Filha selecionada será conhecida como Miss Filha de Jó Minas Gerais  
 

ARTIGO II 
OBJETIVO 

Seção 1.  
(a) A Miss Filha de Jó de Minas Gerais é uma representante de Minas Gerais com a 
finalidade de promover o interesse, bem estar e crescimento da Ordem, trazendo as Filhas 
de todo o Estado em um relacionamento mais próximo entre si, e com o Grande Conselho 
Guardião de Minas Gerais; e servir como uma emissária de relações públicas para a família 
Maçônica e ao público em Geral.  
 

ARTIGO III 
SUPERVISÃO 

Seção 1.  
(a) Quando viajar, ela deve estar acompanhada por um (1) de seus pais ou acompanhante 
que ficará a cargo de seus cuidados.  
(b) Uma programação dos seus planos de viagem deve ser enviada ao Comitê do Concurso 
e à Grande Guardiã.  
  

ARTIGO IV 
QUALIFICAÇÕES 

Seção 1.  
(a) A Miss Filha de Jó de Minas Gerais deve ser uma menina que tenha conhecimento sobre 
a Ordem, dignidade, equilíbrio, charme e uma boa personalidade. Ela deve saber falar em 
público.  
(b) Se ela competir no Concurso de Miss Filha de Jó Internacional, será útil que fale Inglês.  
 

ARTIGO V 
ELEGIBILIDADE 

Seção 1. Concorrente  
(a) A Filha deve ser:  

1. Um membro em dia com seu Bethel.  
2. Ter no mínimo dezesseis (16) anos.  
3. Ter menos de vinte (20) anos na data do Concurso.  

 
 
 



ARTIGO VI 
SELEÇÃO 

Seção 1. Geral  
(a) O Concurso acontecerá durante a Grande Sessão Anual do GCG de Minas Gerais.  
(b) A administração, produção e direção do Concurso é de responsabilidade do Comitê do 
Concurso Estadual de Miss Filha de Jó.  
(c) Os Juízes do concurso serão designados de acordo com cada um dos requisitos listados 
abaixo.  
(d) A pontuação para todas as categorias de julgamento deve ser cumulativa.  
(e) No caso de empate, o mesmo será quebrado referindo-se a pontuação combinada do 
teste escrito e oral. A Filha que tiver o maior número de pontos desta combinação será a 
vencedora.  
 
Seção 2. Requisitos para julgamento 

(a) Teste escrito 

1. O teste consistirá de um exame escrito baseado nos conhecimentos gerais da 

Constituição e Ritual da Ordem Internacional das Filhas de Jó. 

(b) Citação do Ritual (Oral) 

1. O teste oral se dará com a túnica e todos os paramentos. 

2. A Filha irá recitar a leitura da Mensageira na iniciação, selecionada pelo Comitê do 

Concurso. O julgamento será na precisão e apresentação. 

3. A túnica e o cordão branco e outros paramentos oficiais serão inspecionados em 

conformidade com as Regras e Regulamentos. 

(c) Entrevista 

1. Todas as candidatas, uma por uma, terão cinco (5) minutos de entrevista particular 

com o corpo de Jurados. 

2. Os Juízes receberão uma folha de cada candidata com informações de idade, 

educação, formação, interesses, ambições e conquistas nas Filhas de Jó. 

3. A Filha será julgada pela sua personalidade, oratória e bem estar. 

(d) Aparência 

1. As roupas devem ser simples. 

2. Os juízes irão considerar tudo o que tiverem sobre as candidatas. 

3. As semifinais serão julgadas não somente pelas respostas dadas pelas candidatas 

às questões, mas também pela aparência que as candidatas têm. 

 
ARTIGO VII 
SUCESSÃO 

Seção 1.  
(a) Se a Miss Filha de Jó de Minas Gerais não puder completar sua gestão, então a segunda 
colocada se tornará a Miss Filha de Jó de Minas Gerais. Se esta não puder aceitar, a seleção 
será feita em sucessão da próxima colocada.  



(b) Quando a Miss Filha de Jó de Minas Gerais passa o seu título ela deve devolver todos os 
fundos despendidos para uso promocional às pessoas que doaram tal dinheiro.  
(c) Se a Miss Filha de Jó de Minas Gerais se casa enquanto cumpre a sua gestão ela perderá 
o seu título de Miss Filha de Jó.  
 

ARTIGO VIII 
DEVERES DA MISS FILHA DE JÓ DE MINAS GERAIS 

Seção 1.  
(a) A Miss Filha de Jó de Minas Gerais deve:  

1. Sempre que possível visitar os Bethéis e outras atividades relativas às Filhas de Jó 
para promover o bem da Ordem.  
2. Mostrar os ideais das Filhas de Jó nos eventos maçônicos e outros em que o 
Grande Conselho solicitar.  
3. Enviar à Grande Guardiã e ao Presidente da Comissão organizadora do Concurso 
de Miss Filha de Jó todo o itinerário que irá fazer.  
4. Fazer um relatório ao final de sua gestão mostrando tudo o que foi gasto durante 
suas viagens. Uma cópia do relatório deve ser enviada ao Presidente do Comitê 
Organizador do Concurso.  

  
ARTIGO IX 
FINANÇAS 

Seção 1. Recebimentos  
(a) A Taxa de Inscrição será determinada pelo Comitê Organizador do Concurso.  
(b) Os Fundos das taxas de inscrição e as doações que serão recebidas durante a Sessão 
Anual serão enviados à Grande Secretária.  
(c) Quaisquer fundos não utilizados durante o evento serão usados durante o ano.  
 
Seção 2. Despesas  
(a) Todas as despesas serão pagas pelo GCG usando as taxas e contribuições.  
(b) O total de despesas não pode ser maior que os fundos.  
 

ARTIGO X 
COMITÊ ORGANIZADOR DO CONCURSO DE 

MISS FILHA DE JÓ DE MINAS GERAIS 
Seção 1. Deveres  
(a) Preparar e enviar os formulários de informações sobre o concurso para todos os Bethéis.  
(b) Enviar um questionário perguntando sobre as informações pessoais das candidatas.  
(c) Decidir sobre o número de concorrentes semifinalistas baseado no número de 
participantes.  
(d) Preparar as questões para perguntar às candidatas.  
(e) Selecionar cinco (5) juízes dos quais dois (2) serão Past Grande Guardiãs ou Past Grande 
Guardiões Associados. Evitar juízes que tenham Filhas participando do concurso.  
(f) Selecionar cinco (5) juízes para a apresentação oral do Ritual. A Escolha dos juízes  
devem seguir as mesmas regras descritas em (e).  
(g) Ter um Mestre ou Mestra de Cerimônias para a Competição.  



(h) Determinar a taxa de inscrição, mas o Concurso deve ser auto-sustentável.  
(i) Ter identificação para as participantes.  
(j) Providenciar faixa, coroa e flores para a nova Miss Filha de Jó de Minas Gerais.  
(k) Ter um presente especial para as semifinalistas.  
(l) Ter uma faixa e Flores para a nova Miss Simpatia.  
(m) Ter uma jóia para a Filha que está deixando o posto de Miss Filha de Jó de Minas 
Gerais.  
(n) Ter um lanche para cada juiz, Mestre ou Mestra de cerimônias, Miss Filha de Jó de 
Minas Gerais e Comitê do Concurso.  
(o) Ter um presente simples para cada participante.  
(p) Ter certeza que a capa e coroa estão em bom estado.  
(q) Ter certeza de que todo o dinheiro é retornado ao GCG.  
  

ARTIGO XI 
MISS SIMPATIA 

Seção 1. Seleção  
(a) A Miss Simpatia será selecionada pelas participantes do Concurso.  
(b)A Miss Simpatia será escolhida por voto secreto e o Comitê Organizador irá 
supervisionar.  
(c) Se a Miss Simpatia selecionada for a Miss Filha de Jó de Minas Gerais, então a segunda 
colocada se tornará a Miss Simpatia.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


