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Dispõe sobre a Premiação de Bolsas de Estudo das 
Filhas de Jó do estado da Bahia. 

 

 

OBRIGATORIAMENTE – DAR CIÊNCIA AOS MEMBROS DO CGB, FILHAS DE JÓ DE TODOS OS BETHEIS 

E LOJAS PATROCINADORAS EM REUNIÃO REGULAR – REPASSAR POR MEIO DIGITAL 

 

 

O Grande Conselho Guardião do Estado da Bahia das Filhas de Jó Internacional vem, 

através desta Circular, divulgar informações acerca da PREMIAÇÃO DE BOLSAS DE 

ESTUDOS DAS FILHAS DE JÓ BAHIA. 

Nesse sentido, o GCG-BA informa que, a premiação tem por base o projeto de 

concessão de Bolsas do Supremo Conselho Guardião das Filhas de Jó Internacional, no 

intuito de amparar membros que possuem notáveis capacidades e, em especial, dedicação e 

envolvimento acadêmico. 

Desse modo e, visando propagar os benefícios do projeto aos membros da jurisdição 

baiana, o Comitê da Associação Alumni Filhas de Jó Bahia (AAFJBA) e o Comitê de Fundos 

Educacionais uniram-se numa Comissão de Bolsas Educacionais, desenvolvendo o projeto 

de Premiação de Bolsas de Estudo das Filhas de Jó Bahia/2021. 

Assim sendo, a Comissão de Bolsas Educacionais disponibilizará 10 (DEZ) BOLSAS 

DE ESTUDO NO VALOR DE R$ 300,00 (trezentos reais), a serem utilizadas na manutenção 

ou aquisição de insumos e, das quais, 2 (duas) serão destinadas às Abelhinhas e 8 (oito) à 

Filhas de Jó ativas e Membros de Maioridade. 

De igual modo, serão disponibilizadas 3 (TRÊS) BOLSAS DE ESTUDO NO VALOR 

DE R$ 500,00 (quinhentos reais), destinadas à Filhas de Jó ativas e Membros de 

Maioridade, das quais, 1 (uma) a ser utilizada em curso de idioma e 2 (duas) a serem 

utilizadas em curso pré-vestibular e/ou ENEM, à escolha da contemplada. 

O GCG-BA salienta ainda que, serão consideradas aptas ao requerimento à bolsa de 

estudos, os membros do Clube de Abelhinhas, Filhas de Jó Ativas e Membros de Maioridade 

nos termos da legislação das FJI, devendo estas, residir no estado da Bahia.  
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Todos os requerimentos e requisitos serão avaliados pela Comissão de Bolsas 

Educacionais (Comitê Alumni e Comitê de Fundos Educacionais), escolhidos por decisão 

colegiada, divulgando a Lista dos Membros Contemplados na Grande Sessão Anual do 

GCG-BA.  

Portanto, as interessadas deverão realizar a inscrição para o processo de 

consideração e avaliação da Comissão de Bolsas Educacionais até 18 de junho de 2021, 

preenchendo e encaminhando ao e-mail alumnifdjba@gmail.com todos os formulários que 

acompanham esta circular, bem como aqueles indicados no edital em anexo, o qual entra 

em vigor nesta data. 

Na certeza de contar com o suporte da jurisdição para que, promovendo nossos ideais 

e princípios, na continuidade dos trabalhos durante este período emergencial, elevamos 

nossos pensamentos ao Pai Celestial para que nos mantenha cada vez mais unidos pelos 

laços da fraternidade, resolutos e fortalecidos, com um coração repleto de Esperança e Fé. 

Dado e traçado no Gabinete da Grande Guardiã e do Grande Guardião Associado aos 

vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte um. 

Fraternalmente,  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 
 

AELTON DANTAS RAINER 

GRANDE GUARDIÃO ASSOCIADO 

SHIRLEY MORENO LIMA RAINER  
GRANDE GUARDIÃ 
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