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Edital 001 2016/2017 – GCG/BA 

 

 

Dispõe sobre o Processo Seletivo do Grande Bethel da 

Bahia para a gestão 2017/2018 das Filhas de Jó 

Internacional.  

 

 

LEITURA OBRIGATÓRIA – TODOS OS BETHÉIS DO ESTADO DA BAHIA  

 

CLEYTIANE DA SILVA LIMA e UBALDÉSIO NOVAIS DA SILVA, Grande Guardiã e 

Grande Guardião Associado do Grande Conselho Guardião do Estado da Bahia das Filhas de Jó 

Internacional, respectivamente, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Constituição 

e Estatuto das Filhas de Jó Internacional, vem através deste Edital, convocar as Filhas de Jó dos 

Bethéis da Bahia, a participarem do Processo Seletivo do Grande Bethel da Bahia para a Gestão 

2017/2018 das Filhas de Jó Internacional. 

 

Art. 1º - As inscrições das Filhas de Jó da Bahia para participar do Processo Seletivo do Grande Bethel 

ocorrerão entre os dias 25/05/2017 a 16/06/2017, através do site: www.filhasdejobahia.org, na sessão que 

versa sobre a Grande Sessão, no campo Seleção Grande Bethel, sem custo financeiro. 

 

Parágrafo Único - Só serão aceitas inscrições no Processo Seletivo do Grande Bethel da Bahia, de Filhas 

que tiverem realizado a inscrição na Grande Sessão. 

 

Art. 2º - O Processo Seletivo do Grande Bethel da Bahia, será totalmente coordenado pelo Comitê 

Instituído pelo Ato 014 2016/2017 do CGC/BA, com atribuições na forma prevista nas Regras e 

Regulamentos do GCG/BA, e com a seguinte composição: 

 

PRESIDENTE – LORENA ELISIA RODRIGUES DOS SANTOS, (75) 991899975, 

lorenaelisia@hotmail.com  

 

Parágrafo Único - Os demais membros serão nomeados oportunamente e informado à Jurisdição. 

 

Art. 3º - Só poderá fazer parte do Processo Seletivo do Grande Bethel da Bahia, a Filha de Jó que 

preencha os requisitos previstos nas Regras e Regulamentos do GCG/BA, a saber: 

 

(a) Deve residir no Estado da Bahia e possuir idade entre 18 anos completos e 28 anos incompletos, não 

ter se casado. Mulheres que esteja ou já tenha estado grávida, exceto em caso de estupro (ou terminologia 

equivalente) ou incesto, não é elegível; 

  

http://www.filhasdejobahia.org/
mailto:lorenaelisia@hotmail.com


Grande Conselho Guardião 

do Estado da Bahia das 

Filhas de Jó Internacional 
Instalado em 19 de Outubro de 2014. 

 

 

ASSOCIAÇÃO DAS FILHAS DE JÓ DO ESTADO DA BAHIA 

CNPJ: 23.713.146/0001-80 
 

(b) Ser um membro regular em seu Bethel. No caso de Membro de Maioridade estar ativo com as 

atividades da Ordem.  

 

(c) Enviar ao Comitê uma Carta de Intenção para a Seleção Anual do Grande Bethel devidamente 

assinada pela Filha, um dos pais ou tutor legal e um membro executivo do CGB (que não seja 

relacionado à Filha) que deverá ser enviado para a presidente do Comitê através do e-mail 

lorenaelisia@hotmail.com no período de 25/05/2017 a 16/06/2017.  

 

(d) Enviar ao Comitê uma Carta de Recomendação escrita pelo Conselho Guardião do Bethel, com 

todo o histórico da Filha, que deverá ser enviado para a presidente do Comitê através do e-mail 

lorenaelisia@hotmail.com no período de 25/05/2017 a 16/06/2017.  

 

Art. 4º - O Processo Seletivo do Grande Bethel da Bahia, será no dia 07/07/2017, com inicio às 

17:00h e término às 18:30h no Hotel Fazenda Mirage, situado na BR 324, Km 539, na cidade de 

Amélia Rodrigues, Ba, no mesmo local da GS. 

 

Art. 5º - Para esse Processo Seletivo do Grande Bethel da Bahia, a seleção será em uma etapa através 

de Prova Escrita, na forma objetiva.  

 

§ 1º - A prova será aplicada pela Coordenação do Processo Seletivo, a qual deverá estar equipada de 

computador e impressora para que possa fazer o relatório da coordenação ao final da prova. Os Grandes 

Deputados poderão ser escolhidos para ajudar na aplicação e/ou correção das provas.  

 

§ 2º- A prova objetiva será elaborada por Gilma Alves de Souza, lacrada e enviada por sedex, para a 

Presidente/Coordenadora do Processo Seletivo. A abertura do envelope lacrado pelos Correios com a 

prova a ser aplicada na seleção será feita somente na hora da realização da mesma, devendo todas as 

candidatas já estar devidamente acomodadas nos seus lugares testemunhando a abertura do envelope 

contendo as Provas, munidas de caneta esferográfica azul ou preta, para que então o Comitê autorize o 

inicio da prova. 

 

§ 3º - Não será tolerado atrasos, devendo a candidata estar no local da prova no horário determinado no 

edital, sob pena de ser desclassificada. 

 

§ 4º - A prova terá duração de 1 hora e 30 minutos a contar a partir do sinal de alerta de inicio da prova. 

Ao término deste tempo, as provas serão recolhidas. As três últimas candidatas deverão sair juntas da sala 

de aplicação após assinarem o relatório do Comitê. 

 

§ 5º - Não serão permitidas conversas paralelas entre as candidatas e nenhum tipo de consulta, bem como 

uso de aparelhos celulares, tablets e etc, sob pena de ser desclassificada. 
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Art. 6º - Estará apta a participar do Grande Bethel a FDJ que atingir a nota mínima 70% (setenta por 

cento) das questões, numa avaliação de 0 a 10. A aprovação da FDJ no processo seletivo não lhe garante 

necessariamente um cargo no Grande Bethel. 

 

§ 1º- Para os cargos de linha do Grande Bethel (Honorável Rainha do Grande Bethel, 1ª Princesa do 

Grande Bethel, 2ª Princesa do Grande Bethel, Guia do Grande Bethel e Dirigente de Cerimônias do 

Grande Bethel), a Filha de Jó elegível deverá já ter sido instalada no cargo em um Bethel regular, 

observada sempre a maior pontuação, uma vez que não haverá prova específica por cargo, garantindo 

assim que somente assumam esses cargos aquelas que fizeram o exame de proficiência e tenham ocupado 

algum desses cargos em seu Bethel.    

 

§ 2º - A Grande Guardiã empossada selecionará as Filhas que obtiverem as maiores notas na prova 

observado o art. 6º. 

 

§ 3º - Os demais cargos do Grande Bethel serão nomeados pela Linha do Grande Bethel, seguindo a 

ordem de classificação.  

 

§ 4º - O Coral será formado por pelo menos 05 (cinco) Filhas, mas que obtiverem as notas decrescentes 

após a seleção das 19 (dezenove) Oficiais. A Filha do Coral com maior pontuação será a Porta Bandeira 

do Grande Bethel. 

 

§ 5º - A nomeação das FDJ que farão parte do Grande Bethel se dará na Grande Sessão logo após a 

nomeação dos demais membros do Grande Conselho Guardião ou em momento oportuno pela nova 

Grande Guardiã empossada. 

 

Art. 7º - As FDJ empossadas no Grande Bethel deverão obediência a Grande Guardiã, sob pena de 

sofrerem sanções por esta, de acordo com a gravidade do ato, sendo aplicado, no que couber as FDJ do 

Grande Bethel as mesmas regras previstas na Constituição e Estatuto das Filhas de Jó Internacional.  

 

Art. 8º - Das dúvidas ou impasses que por ventura venham a surgir durante o processo seletivo e que a 

comissão organizadora não consiga resolver, caberá a decisão a Grande Guardiã ou Grande Guardião 

Associado. 

 

*Gilma Alves de Souza é Presidente do Comitê para o Ritual de Música em Português 

Past Guardiã do Bethel, Past Guardiã Jurisdicional e ex Suprema Deputada Assistente 

para o Distrito Federal Em conjunto com Aline Busnardo (Miss Filha de Jó 

Internacional 2010-2011): Revisão do Ritual, Revisão e Manutenção da Constituição e 

Estatuto atualizados, trabalhando no Livro de Cerimônias.  

 

 

Art. 9º - O mui Ilustre Grande Secretário é o encarregado das anotações competentes, do 

registro e da publicação do presente Edi ta l , que entra em vigor nesta data, para todos os efeitos 

legais, revogando-se as disposições em contrário. 
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Dado e traçado no gabinete do Grande Conselho Guardião do Estado da Bahia das Filhas de Jó 

Internacional aos vinte e quatro dias do mês de maio de dois mil e dezessete. 

 

 

 

 

   CLEYTIANE DA SILVA LIMA                                           UBALDÉSIO NOVAIS DA SILVA 

         GRANDE GUARDIÃ                                                      GRANDE GUARDIÃO ASSOCIADO 

 

 

                                                                                              

AELTON DANTAS RAINER 

GRANDE SECRETÁRIO  


