
  
  

Edital nº 002/2020 - GBRN   

   
   

Dispõe sobre a primeira  edição do 

Concurso de Ritual Online do  estado do 

Rio Grande do Norte 2020. 

   

As OFICIAIS DA XII GESTÃO DO GRANDE BETHEL DO RN, com o auxílio,  

orientação e aprovação de MARIA DA CONCEIÇÃO SALES SUASSUNA e HÉRCULES 

CARLOS DE BRITO, Guardiã do Grande Bethel e Guardião Associado do Grande Bethel 

do Rio Grande do Norte, das Filhas de Jó Internacional, respectivamente, no uso das 

atribuições que lhes são conferidas pelo Estatuto do Grande Bethel do Rio Grande do Norte, 

vem através deste Edital convidar as Filhas de Jó dos Bethéis do RN para participarem da 

primeira edição do Concurso de Ritual Online do RN. 

 

 

Art. 1º - As inscrições estarão disponíveis do dia 12/06/2020 ao dia 02/07/2020 e deverão 

ser realizadas através do site oficial das Filhas de Jó do estado do Rio Grande do Norte: 

www.filhasdejorn.com, na sessão que versa sobre Nosso Estado, no campo, Grande Bethel 

do RN, Concurso de Ritual Online 2020. 

 

 

Art. 2º - Para a participação no Concurso de Ritual Online 2020, devem ser consideradas as 

seguintes informações: 

 

• OBJETIVO 

 

a) Refere-se ao Concurso de Ritual do Rio Grande do Norte, destinado às Filhas de Jó 

desta jurisdição. 

b) Tem por objetivo estimular o estudo e a prática, principalmente entre as Filhas de Jó 

ativas de nosso estado, do ritual de nossa ordem. 

 

 

• PROCEDIMENTOS 

 

a) O concurso realizar-se-á durante o dia 11/07/2020, entre Filhas de Jó previamente 

inscritas no concurso. 

b) Poderão participar do Concurso, Filhas de Jó ativas de qualquer Bethel subordinado ao 

Grande Conselho Guardião do estado do Rio Grande do Norte, Brasil. 

  

GRANDE CONSELHO GUARDIÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE  

DO NORTE   

C O M I T Ê   DO   G R A N DE   B E T H EL “BRILHO E LUZ” DO ESTADO 

RIO GRANDE DO NORTE    

http://www.filhasdejorn.com/


c) A competição se dará entre equipes de três (3) participantes. 

d) As equipes devem conter três (3) participantes, podendo haver somente uma (1) Miss 

Filha de Jó RN na equipe, possibilitando a equipe ser formada por até três (3) Bethéis 

distintos. 

e) Em caso de extrema necessidade, será permitida a substituição de uma (1), e apenas 

uma (1), participante da equipe no dia, respeitando as regras que foram determinadas 

para a formação da equipe. 

f) Poderão participar do concurso um total de quinze (15) equipes. Desta forma, não há 

limites de equipe por Bethel, apenas no número total de equipes inscritas. 

g) As primeiras quinze (15) equipes estarão aptas a participarem do concurso. 

h) Está vetada a participação de qualquer oficial do Grande Bethel do Rio Grande do Norte 

da gestão vigente. 

i) É dever dos membros do Grande Bethel, juntamente com o comitê do Grande Bethel, 

preparar, organizar e aplicar todas as etapas da competição. 

j) Será premiada a equipe que obtiver melhor resultado. 

k) O resultado será divulgado através das redes sociais do Grande Bethel do RN até às 

12h do dia 12/07/2020. 

 

 

• INSTRUÇÕES ADICIONAIS  

 

a) Cada equipe deverá eleger uma líder. Esta será a responsável por realizar a inscrição 

da equipe, disponibilizando o seu e-mail pessoal como forma de comunicação da 

comissão organizadora com a equipe, informando a classificação ou não da mesma, 

referente ao número máximo de equipes. 

b) Em hipótese alguma, serão aceitas inscrições realizadas fora do prazo e/ou que exceda 

o número de membros ou de equipes. 

c) Na inscrição da equipe, deverá conter: nome da equipe, nome das participantes e suas 

devidas identificações de Bethéis, nome da líder e e-mail. 

d) Nenhuma taxa será cobrada para a participação. 

e) A plataforma utilizada para vídeo conferência durante as etapas do concurso será o 

Google Meet. 

f) Atrasos acarretarão em eliminação da equipe na etapa do concurso que estiver em 

andamento. 

 

 

• ORGANIZAÇÃO  

 

a) A comissão organizadora será composta pelas filhas que constituem o Grande Bethel 

do RN nesta gestão e pelo Comitê do GBRN. 

b) Caberá a comissão organizadora a tarefa de organizar o Concurso de Ritual Online do 

RN, estabelecer suas regras, realizar as inscrições, elaborar as fases de avaliação e 

disponibilizar meios propícios para a sua efetiva realização. 

c) A comissão organizadora também ficará responsável por corrigir e pontuar as equipes 

durante a realização das provas. 

d) Todas as informações adicionais que a organização julgue necessárias para realização 

do concurso serão repassadas a líder da equipe por e-mail antes do início do concurso 

e a mesma será encarregada de repassar para sua equipe. 

 



 

• AVALIAÇÃO  

 

a) O concurso será dividido em três (3) etapas, sendo elas: Prova Objetiva, Postos e 

Deveres e Etapa Criativa. 

b) A nota final será a média da soma da pontuação de cada etapa, dividida pelo número 

de provas, média aritmética. 

c) Ao final do concurso, as equipes poderão ter acesso a suas respectivas folhas de 

pontuação. 

d) Em caso de empate será usado como critério de desempate a pontuação nas seguintes 

provas e na seguinte sequência: 

I. Prova Objetiva; 

II. Postos e Deveres; 

III. Etapa Criativa. 

 

• ETAPAS 

I. PRIMEIRA ETAPA – PROVA OBJETIVA  

a) Consistirá de um exame baseado em conhecimentos sobre o Ritual, Constituição e o 

Ritual Musical das Filhas de Jó Internacional. 

b) A prova constará de 25 questões objetivas, sendo que cada uma valerá 0,4 pontos, 

totalizando ao final 10 pontos desta etapa. 

c)  A prova deverá ser feita dentro do horário estabelecido, por meio de formulário 

eletrônico, sendo enviado um formulário por equipe. 

d) Em nenhuma hipótese a equipe poderá consultar outra equipe ou qualquer material de 

estudo durante a prova, podendo esta ação levar à desclassificação da mesma. 

e) A equipe terá uma hora e trinta minutos (1h30) para realizar a prova objetiva. 

f) Durante a prova as equipes terão acompanhamento por meio de vídeo conferência com 

uma oficial do Grande Bethel, no intuito de sanar dúvidas e promover fiscalização de 

todas as etapas do concurso. 

 

II. SEGUNDA ETAPA – POSTOS E DEVERES  

a) As equipes deverão possuir conhecimento dos postos e deveres dos oito (8) cargos 

definidos previamente por sorteio. São eles: Capelã, Segunda Princesa, Primeira 

Princesa, Honorável Rainha, 3° Mensageira, 5° Mensageira, Guarda Externa e 

Dirigente de Cerimônias.  

b) Para cada equipe será sorteado cinco (5) postos e deveres, devendo a própria equipe 

eleger um membro por vez para executá-los. Desta forma, serão executados somente 

os postos e deveres que forem sorteados no momento de realização da prova 

c) A declamação de cada fala somará o total de 10 pontos e levará em consideração 

aspectos como: fidelidade ao Ritual, dicção e postura. 

d) A pontuação final desta etapa será a soma das notas, obtidas por cada membro da 

equipe, dividida por cinco (5). 

e) A etapa acontecerá por meio de vídeo conferência com as oficiais do Grande Bethel, 

que admitirão uma equipe por vez.  



f) Em hipótese alguma serão permitidas consultas a outra equipe ou material de estudos 

durante a realização da prova, podendo esta ação levar a desclassificação da mesma. 

 

 

III. TERCEIRA ETAPA – ETAPA CRIATIVA 

a) Essa etapa consiste em criar uma cerimônia comemorativa aos 100 anos das Filhas de 

Jó Internacional, destacando as principais mudanças que aconteceram ao longo do 

tempo e a importância de acompanhar a evolução humana.  

b) A líder de cada equipe deverá enviar o arquivo contendo a cerimônia e suas instruções 

apropriadas para o e-mail rngrandebethel@gmail.com, até às 16h do dia 11/07/2020, 

com o assunto “Etapa Criativa – Concurso de Ritual”. 

c) Esta etapa valerá o total de 10 pontos, onde serão avaliados os seguintes critérios: 

criatividade, viabilidade e coerência.  

 

 

   

   

   

   
_________________________________________             _____________________________________  

MARIA DA CONCEIÇÃO SALES SUASSUNA                   HÉRCULES CARLOS DE BRITO    
                  Guardiã do Grande Bethel                                        Guardião Associado do Grande Bethel   
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