
 

 

 

Santa Bárbara/MG (-19.976378, -43.418891), 12 de abril de 2022. 

 

O concurso de Miss Filha de Jó Minas Gerais acontece em nosso estado durante a 

Grande Sessão Anual desde 2000 e tem por objetivo selecionar uma Filha que 

representará MG por um ano. São elegíveis Filhas de Jó regulares em Betheis 

mineiros, que tenham entre 16 e 20 anos incompletos e que já tenham realizado o 

exame de proficiência. 

 

Durante seu mandato, a Filha de Jó selecionada no Concurso busca promover o 

interesse, bem-estar e crescimento da Ordem, estimular um relacionamento mais 

próximo entre as Filhas e o Grande Conselho Guardião de MG e servir como 

promotora das FDJ para a família Maçônica e ao público em Geral. É importante 

reforçar que não se trata de um concurso de beleza e sim de dedicação ao trabalho das 

Filhas de Jó Internacional. 

 

Sendo assim, o Comitê Organizador do XVI Concurso Miss Filha de Jó Minas Gerais, 

designado pelo Grande Conselho Guardião de Minas Gerais, divulga a abertura das 

inscrições para o concurso que será realizado virtualmente no dia 18 de Junho  de 

2022. Este edital possui informações essenciais sobre o concurso, pedimos que leia- o 

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

pelo e-mail missfjmg@gmail.com. 

 

Gostaríamos de encorajar todos os Bethéis mineiros a terem uma representante 

participando do concurso este ano. A experiência de participar da competição traz muito 

aprendizado e a oportunidade de conhecer outras irmãs que compartilham do amor a 

nossa ordem! 

 

Além disso, a Filha selecionada como Miss Filha de Jó Minas Gerais 2022-23 terá 

todas suas despesas subsidiadas para participação no Concurso de Miss Filha de 

Jó Internacional do Supremo Conselho Guardião e em todas os eventos virtuais 

da Suprema Sessão 2022. 

 

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

devidamente o Formulário de Inscrição online até o dia 06/05/2022. Informamos que 

após esta data o formulário será retirado do ar e que somente serão computadas as 

inscrições realizadas dentro do prazo e com a documentação completa. Somente serão  
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aceitas as inscrições realizadas via formulário online e que constem devidamente 

preenchido o Formulário de Autorização. 

 

O Formulário de Autorização deverá ser: (i) preenchido a mão ou digitalmente; (ii) 

assinado digitalmente pela Filha de Jó, seu responsável legal e a Guardiã do seu 

Bethel e (iii) escaneado e enviado junto ao formulário de inscrição online. Assinaturas 

virtuais   serão aceitas. 

 

Ainda em função da pandemia COVID-19 e para atingir o maior número de filhas, todas 

as etapas do concurso serão realizadas virtualmente, sendo elas: Prova escrita, Prova 

Oral e Entrevista, sendo realizados através da plataforma Zoom. É essencial que a 

Candidata tenha acesso a um computador/notebook com webcam para a realização das 

etapas. A participação por celular não será permitida. Todas as etapas do Concurso 

serão realizadas virtualmente no dia 18 de junho de 2022. Durante a Prova Oral a 

candidata deverá utilizar seu paramento completo e para as demais provas deverá 

utilizar a blusa de seu Bethel. 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. 

 

O tema do concurso é “A aventura começa dentro de você” e tem por objetivo 

demonstrar que a jornada como Filha de Jó pode ser repleta de sonhos, imaginação, 

diversão, viagens; e que para trilhar o caminho como Miss Filha de Jó Minas Gerais 

basta dar ouvidos a essa voz interior e embarcar nessa grande aventura. 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. 

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

 

Realização do Concurso 

 

Todas as etapas do Concurso serão realizadas virtualmente no dia 18 de Junho de 

2022  pela plataforma Zoom. 



 

 

 

Formulário de Inscrição Online 

 

O Formulário estará disponível no site www.filhasdejomg.com e deverá ser preenchido 

até dia 06/05/2022. Somente serão aceitas as inscrições realizadas via formulário online 

e que constem devidamente preenchido o Formulário de Autorização. 

 

Taxa de inscrição 

 

A taxa tem o valor de R$60,00 (sessenta reais) e deverá ser paga até dia 06 de 

maio de  2022. 

 

No momento do preenchimento do Formulário de Inscrição online a candidata deverá 

informar o método de pagamento escolhido, sendo as opções transferência ou pix para a 

conta informada abaixo: 

 

C6 BANK (336) 

Titular: Letícia de Oliveira Praxedes 

CPF: 120.136.226-19 

Agência: 001 

Conta: 10928678-2 

PIX: missfdjminasgerais@gmail.com 

 

A taxa de inscrição dá direito a: 

 

• Participação virtual no XVI Concurso de Miss Filha de Jó Minas Gerais; 

• Um kit de inscrição com mimos; 

• Acesso a um grupo de estudos no WhatsApp para interagir com as candidatas e tirar suas 

dúvidas; 

• Acesso a materiais exclusivos para estudo com os temas: 

o Constituição e Estatuto das FJI, 

o Livro de Cerimônias do SCG, 

o Ritual das Filhas de Jó Internacional + bônus Ritual Musical 

o Manual de Regras e Regulamentos de MG e conhecimentos gerais das FJI; 

o Oratória e Memorização para a Prova Oral; 

o Orientação sobre como se preparar para a Entrevista e controlar a ansiedade. 

A inscrição somente será efetivada com o 
envio do comprovante do depósito ou 
pagamento do boleto bancário para o e-mail do 
comitê do concurso missfjmg@gmail.com. 
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• Uma joia oficial de candidata no concurso de Miss Filha de Jó MG. 

• A Filha selecionada como Miss Filha de Jó Minas Gerais 2022-2023 terá todas 

suas despesas subsidiadas para participação no Concurso de Miss Filha de Jó 

Internacional do Supremo Conselho Guardião. 

 

Elegibilidade 

 

▪ A candidata inscrita deverá ser ativa e regular em seu Bethel de Minas Gerais; 

▪ Ter idade entre 16 anos completos e 20 anos incompletos na data do concurso; 

▪ Preencher o formulário de inscrição online até dia 06/05/2022 incluindo anexo o 

Formulário de Autorização que deve ser assinado pela candidata, seus pais ou 

responsáveis e Guardiã/Guardião do Bethel; 

▪ Efetuar o pagamento da taxa de inscrição até 06/05/2022. 

 

Etapas do Concurso 

 

▪ Teste escrito, baseado nos conhecimentos gerais da Constituição e Estatuto das 

FJI, Livro de Cerimônias do SCG, Ritual das Filhas de Jó Internacional, Manual 

de Regras e Regulamentos de MG e conhecimentos gerais das FJI; 

▪ Entrevista e avaliação de seu comportamento: equilíbrio, postura e simpatia; 

▪ Citação oral, devendo a candidata decorar as falas de iniciação das 5 

mensageiras, sendo sorteada no momento da prova a fala a ser realizada; 

 

Jurados 

 

Os juízes serão selecionados pelo Comitê do Concurso. No mínimo três (3) juízes 

conduzirão o julgamento. Eles não possuirão nenhuma afinidade com qualquer candidata. 

Os juízes nomeados serão preferencialmente Guardiões e/ou Membros de Maioridade 

e/ou Past Guardiões e/ou Past Grandes Guardiões. 

 

Resultado do Concurso 

 

O resultado do Concurso Miss Filha de Jó Estadual será anunciado no dia 25/06/2022 

e mais detalhes da coroação serão divulgados no decorrer do concurso. 



 

 

 

Mandato Miss Filha de Jó Estadual 

 

O mandato da Miss Filha de Jó Estadual será de 1 (um) ano, iniciando na Grande Sessão 

Anual 2022 e encerrando na Grande Sessão Anual 2023. 

 

Miss Simpatia Estadual 

 

A Miss Simpatia é um título da noite, e não usufruirá dos direitos da Miss Filha de Jó 

Minas Gerais. 

 

Comitê Organizador do Concurso 

 

Letícia Praxedes (Presidente do Comitê) – PHR & PGB Bethel #56 | PHRGB  

Pollyana Cassiano – PGB do Bethel #15 | PHRGB Past Grande Guardiã MG 

 Iana Couto – PHR do Bethel #04 e #03 & PGB do Bethel #03 | Membro do Grande Bethel MG 

 

Todos os detalhes do Concurso estão sendo preparados com muito carinho e atenção 

pelo Comitê e pela MFJMG Cecília Silva para tornar esta experiência memorável para 

todas as candidatas. Já estamos ansiosas para conhecer todas as candidatas e seus 

Betheis! 

 

 

 

 

 


