
Justificativa: 



(Co)MemorArte  
100 anos das Filhas de Jó Internacional 

 

Justificativa: 

O Concurso (Co)MemorArte 100 anos traz para você o amor de suas 

irmãs pela Ordem e o prêmio dos sonhos! Para participar, você deve usar 

todo seu talento para criar um conteúdo promovendo os 100 Anos da Ordem 

e todo seu amor pelas Filhas de Jó Internacional. 

  

 Premiação: 

O prêmio? Um combo de brindes personalizados das Filhas de Jó! 

Não perca tempo! Produza sua arte, preencha a ficha de inscrição eletrônica 

e poste o conteúdo preparado no seu instagram.  

  

 Modalidades: 

Pode ser um desenho, música, poesia, depoimento entre outras 

opções de expressão artítica. Escolha a melhor, coloque muita criatividade 

e se adeque ao tema central! 

Atenção: não esqueça de marcar as hashtags obrigatórias! 

 

Regras:  

 A publicação deverá ser feita pelo Instagram do Bethel da participante, 

com legenda livre, contato que contenha as hashtags obrigatórias. Devem ser 

marcados na publicação: @filhasdejobahia, @grandebethelba e 

@missfilhadejobahia. Assim, a organização pode ter acesso facilitado a cada 

uma das expressões artísticas participantes. 

 

 Hashtags Obrigatórias: 

 #CoMemorArte100anos #FilhasdeJóBahia #FDJBrasil #JDI #JDI100Years 

  

  



Regulamento do Concurso Artístico-Cultural 

 

1. Organizadores do Concurso Cultural: 

 Grande Time da Bahia, das Filhas de Jó Internacional. 

 

2. Datas e Prazos do Concurso: 

 

 2.1.   Início da Inscrição: 0:00 h (horário de Brasília) de 05 de 

 Setembro de 2020;  

 2.2.   Término da Inscrição: 23:59 h (horário de Brasília) de 20 de 

 Setembro de 2020;  

 2.3.   Período de Postagens: entre 0:00h de  01 de Outubro de 2020 

 até 23:59h de 07 de Outubro de 2020;  

 2.4.   Data de Divulgação do Resultado: 20 de Outubro de 2020. 

 

3. Concurso: 

 

 3.1.   O Concurso promovido pelo Grande Time em parceria com o 

Grande Bethel da Bahia destina-se a eleger a melhor expressão artística em 

homenagem aos 100 anos das Filhas de Jó Internacional, na forma e nos 

termos deste Regulamento. 

 

4. Participantes: 

 

 4.1.   Poderão participar do Concurso todas as Filhas de Jó Ativas 

filiadas a um Bethel Regular do Estado da Bahia, e que não sejam membros 

do Grande Bethel da Bahia.  

 

5. Participação e Inscrição de Peças no Concurso: 

 

 5.1.   Para fins de participação no Concurso, o Participante deverá 

acessar o site https://www.filhasdejobahia.org/ e completar as seguintes 

etapas para inscrição:  

  (i)     Preencher a ficha de inscrição eletrônica;  

  (ii)    Aceitar os termos e condições deste Regulamento;  

  (iii)   Descrever brevemente o conteúdo a ser criado.  

 5.2.   Os dados fornecidos pela Participante na inscrição deverão ser 

exatos e completos, podendo ser desclassificada em caso de inveracidade. 

 5.3.   O Participante poderá se inscrever no Concurso quantas vezes 

desejar, não havendo limitação de quantidade, sendo necessário, para tanto, 

preencher uma ficha de inscrição para cada arte submetida à Organização do 

Concurso. 



 5.4.   Não terão validade as inscrições que não preencherem todas as 

condições do Concurso, valendo apenas inscrições efetuadas nos exatos 

termos deste Regulamento.   

 5.5.   As Participantes serão excluídas automaticamente do Concurso, 

a qualquer tempo, em caso de fraude comprovada, ou plágio. Também serão 

excluídos do Concurso, a qualquer tempo, os Participantes que não cumprirem 

os termos deste Regulamento.   

 5.6.   A submissão de Artes para a participação no Concurso deve ser 

feita única e exclusivamente por meio do Formulário disponível no Site Oficial 

das Filhas de Jó da Bahia. Não serão aceitos trabalhos entregues 

pessoalmente ou enviados pelo correio, ou por qualquer outro meio, para os 

Organizadores ou de qualquer um dos apoiadores do Concurso. 

 

6. Artes 

 

 6.1.   A Arte a ser inscrita no Concurso deverá:  

 a) representar o sentimento que a Filha de Jó inscrita tem pela Ordem; 

 b) ser publicada no instagram do Bethel da Filha de Jó  inscrita;  

  (i) Em caso de Desenho ou Pintura, ser publicado em foto  

 legível;  

  (ii) Em caso de Música, ser publicado em vídeo de no 

 máximo 2 minutos de duração; 

    (iii) Em caso de Poesia, ser declamada em vídeo de no

 máximo 2 minutos, ou então de forma escrita por meio de uma arte 

 gráfica legível;  

     (iv) Em caso de Depoimento, ser publicado em vídeo de no 

 máximo 2 minutos; 

  (v) Em caso de Dança, ser publicado em vídeo de no máximo

 2  minutos de duração; 

  (vi) Em caso de Maquiagem Artística, ser publicada em foto 

 legível. 

 c) ter legenda criativa relacionando-a ao tema do Concurso;  

 d) ser original e ter sido produzido pela própria Participante inscrita; 

 e) respeitar os direitos autorais e a propriedade intelectual de terceiros, 

 não podendo conter, no todo ou em parte, elementos que os violem;  

 f) cumprir a legislação vigente das Filhas de Jó Internacional, devendo 

 ser obtidas todas as autorizações necessárias à utilização da Marca 

 Registrada e Logomarca das JDI;  

 g) não conter expressões de baixo calão, ofensivas e desrespeitosas 

 contra terceiros, conotação contrária aos bons costumes, à moral ou à 

 legislação, ou elementos que incitem à violência ou à prática de atos 

 ilegais ou que, a critério dos Organizadores, sejam consideradas 

 desrespeitosas ou inadequadas.  



 6.2.   Entende-se por original a peça que não configure cópia de outra 

já existente nacional e/ou internacionalmente.  

 6.3.   As Participantes que se inscreverem em categorias que exijam 

apresentação em vídeo deverão se apresentar estando atenta à vestimenta a 

ser utilizada.  

 6.4.   Caso a Arte viole qualquer dos termos acima, fica estabelecido 

que a mesma será imediatamente excluída do Concurso.  

 6.5.   A Participante será a única responsável pela utilização indevida 

e pelos eventuais danos causados a terceiros, ou para os quais tenha 

concorrido, decorrentes da criação da Arte ou da sua inscrição no  Concurso.

  

7. Critérios para escolha da melhor Arte: (Novidades!)   

 

 7.1.   As Artes inscritas no Concurso serão julgadas em duas etapas: 

a primeira, de pré-seleção, feita por uma equipe especializada em cada área 

do concurso; e uma segunda e final etapa, na qual a escolha será feita por 

membros do Supremo Time.    

 7.2.   A Comissão de avaliadores (tanto da equipe especializada 

quanto do Supremo Time) escolherá a arte que melhor condiz com o tema: 

comemorar os 100 anos das Filhas de Jó Internacional, unindo memórias e 

expressões artísticas diversas.   

 7.3.   O resultado divulgado pelos Organizadores será final e 

irrecorrível, respeitando as decisões imparciais dos avaliadores. 

 

8. Divulgação do Resultado 

 

 8.1.   As  vencedoras do Concurso serão divulgadas no dia 20 de 

Outubro de 2020, data de comemoração dos 100 Anos das Filhas de Jó 

Internacional, através do Instagram do Grande Bethel da Bahia, Instagram da 

Miss Filha de Jó Bahia, Instagram Filhas de Jó Bahia e do Site Oficial das 

Filhas de Jó Bahia.  

 

9. Prêmios:  

 

 9.1.   As Filhas de Jó vencedoras receberão os seguintes prêmios de 

acordo com a ordem de classificação:  

 a)  1º lugar: 1 (uma)  Ecobag Personalizada + 1 (uma) Almofada 

 Personalizada + 1 (uma) Camisa Personalizada;  

 (b) 2ºlugar: 1 (uma) Caderneta Personalizada + 1 (uma) Necessáire 

 Personalizada; 

 (c)  3º lugar: 1 (uma) Caneca Personalizada;  

  

 9.2.   Os prêmios serão entregues às vencedoras na Grande Sessão 

Anual (a ser realizada em 2021), em momento oportuno 



 Os prêmios serão individuais e intransferíveis e não poderão ser 

convertidos em dinheiro ou outros itens.  

 9.3.   Os Organizadores poderão trocar ou substituir quaisquer prêmios 

por outros de valores equivalentes, nas hipóteses em que os originalmente 

escolhidos não possam ser entregues por motivos de caso fortuito ou força 

maior. 

 

10. Peças vencedoras: 

  

 10.1. Ao inscrever a Arte no Concurso, a Participante reconhece e 

concorda que, caso sua peça seja vencedora, permitirá aos Organizadores o 

uso da imagem e voz e a ampla divulgação nas diversas redes sociais. 

 

11. Disposições Gerais: 

 

 11.1. Este Concurso é de cunho exclusivamente cultural, sem 

subordinação a nenhuma modalidade de pagamento pelas Participantes. 

 11.2. Serão excluídos do Concurso as Participantes que cometerem 

qualquer tipo de fraude comprovada.  

 11.3. Ao inscrever-se para participar deste Concurso, nos termos deste 

Regulamento, as Participantes automaticamente autorizam o uso gratuito e 

livre de seu nome, sua imagem e sua voz, sob qualquer meio, para a ampla 

divulgação das Artes, principalmente das Artes vencedoras. Autorizam, ainda, 

a utilização da obra de sua autoria em caráter gratuito e sem nenhuma 

remuneração, ônus ou encargo, para a ampla divulgação do resultado do 

Concurso e Promoção da Ordem.  

 11.4. O Participante reconhece e aceita também que os Organizadores 

não serão responsáveis, nem poderão ser responsabilizados, por nenhum 

dano ou prejuízo oriundo da participação no Concurso.  

 11.5. Os Organizadores não serão responsáveis por qualquer 

problema ou mau funcionamento das linhas de rede telefônicas, sistemas 

online de computadores, servidores ou provedores, equipamento do 

computador, software, falhas técnicas ou congestionamento da Internet ou em 

qualquer website nos e-mails ou nas inscrições a serem recebidas pelos 

Organizadores.  

 11.6. O presente Regulamento poderá ser alterado e/ou o Concurso 

suspenso ou cancelado, sem aviso prévio, por motivo de força maior ou por 

qualquer outro motivo imprevisto que esteja fora do controle dos 

Organizadores e comprometa o Concurso de forma a impedir ou modificar 

substancialmente a condução deste como originalmente planejado. Neste 

caso, será providenciada a comunicação aos Participantes.  

 11.7. Quaisquer dúvidas, divergências ou situações não previstas 

neste Regulamento serão julgadas e decididas de forma soberana e definitiva 

pela Comissão Responsável. Para tanto, a Comissão analisará, em reunião 



própria, as ocorrências enviadas pelos Participantes, considerando 

prioritariamente as condições deste Regulamento e a legislação aplicável.  

 11.8. Das decisões tomadas pela Comissão Organizadora não caberá 

recurso, sendo comunicadas à Participante interessada diretamente. Poderá 

ainda a Comissão, caso julgue necessário, como forma de esclarecimento aos 

demais participantes, comunicá-los das decisões tomadas, pelos meios que 

entender necessários.  

 11.9. Os Organizadores não assumirão qualquer responsabilidade em 

decorrência de dados ou informações incorretas prestadas pela Participante.

 11.10. O descumprimento de qualquer item previsto no presente 

Regulamento e a eventual utilização de meios ilícitos para obtenção de 

benefício próprio ou de terceiros, causará a automática desclassificação da 

Participante. 

 11.11. A simples participação no Concurso implicará no total e integral 

reconhecimento das condições e aceitação irrestrita deste Regulamento, bem 

como presunção de que a Participante contemplada não possui quaisquer 

impedimentos legais ou outros que o impeça de receber e/ou usufruir o prêmio 

ganho. 



 


