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Circular nº 053/ GCG –BA/2019-2021 
                                                                                             
Dispõe sobre a divulgação do Edital do 
Concurso de Miss Filha de Jó Bahia das 
Filhas de Jó Internacional 2021-2022. 

 

OBRIGATORIAMENTE, DAR CIÊNCIA AOS MEMBROS DO CGB, FILHAS DE JÓ DE 

TODOS OS BETHEIS EM REUNIÃO REGULAR, LOJAS PATROCINADORAS, 

REPASSANDO POR MEIO DIGITAL DISPONÍVEL  

 

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

com imensa satisfação, através desta Circular, disponibilizar e divulgar o EDITAL DO 

CONCURSO DE MISS FILHA DE JÓ BAHIA das Filhas de Jó Internacional para o ano 

2021-2022.  

Considerando que o Processo de Seleção da Miss Filha de Jó Bahia está regulado na 

Constituição, Estatuto e Manual de R&R do GCG-BA, conforme dispõe o art. II, seção 1 

(a): “A Miss FJBA é uma representante das Filhas de Jó do estado da Bahia com o propósito 

de promover o interesse, o bem-estar e o crescimento da Ordem; incentivando uma relação 

mais estreita das Filhas de toda a Jurisdição umas com as outras e como Grande Conselho 

Guardião do estado da Bahia (GCG-BA); e servindo como uma Filha emissária de relações 

públicas para organizações de adultos da Família Maçônica e para o público em geral”.  

Nesse sentido, o GCG-BA, encaminha, em anexo, o Edital de Seleção com 

orientações pertinentes elaboradas pelo Comitê Organizador do Concurso de Miss Filha de Jó 

Bahia, contendo, ainda a Ficha de Inscrição, Questionário da Candidata e Formulário de 

Consentimento a ser utilizado na respectiva inscrição. 

Por oportuno, informamos que as inscrições do concurso terão INÍCIO em 15 de 

março de 2021 e TÉRMINO em 15 de maio de 2021, e que, as candidatas deverão 

enviar os documentos indicados ao e-mail do Comitê Organizador, no endereço: 

comitemissfjba@gmail.com, conforme constantes no Edital, o qual passa a ter validade 

imediata a partir da publicação desta circular. 

Na certeza de contar com o suporte da jurisdição para que possamos continuar 

trabalhando de forma efetiva durante este período emergencial, rogamos ao Pai Celestial que  
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nos mantenha cada vez mais unidos pelos laços da fraternidade, resolutos e fortalecidos, 

com o coração repleto de Esperança e Fé. 

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

quinze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte um. 

Fraternalmente,  

 

  
 
 

 

 
 

  
 
 

 

AELTON DANTAS RAINER 

GRANDE GUARDIÃO ASSOCIADO 

 


