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Concurso da Suprema Bibliotecária 2018 
 
Todas as Abelhinhas, Filhas de Jó, Membros de Maioridade / Adultos são encorajados a participar do 
Concurso da Suprema Bibiotecária! Este concurso é uma ótima forma para você se expressar usando seus 
talentos criativos! Este ano, usaremos os temas do Supremo, da Miss Filha de Jó Internacional e da 
Honorável Rainha do Supremo Bethel, e a nova marca das Filhas de Jó. Estou também entusiasmada por 
oferecer aos nossos mais novos membros e Abelhinhas, a oportunidade de compartilhar conosco seus 
momentos preferidos de suas jornadas nas Filhas de Jó. 
 
SETE categorias para escolher!! 
 
Sinta-se a vontade para participar de todas as categorias para as quais você se qualificar! Você não precisa 
estar presente na Suprema Sessão 2018 para participar do concurso, portanto, venha um, venha 
todos!!! Existe algo para todos! 
 
Regras para cada categoria: 
 

1) Envie por correio três (3) cópias de cada composição, exceto caso você tenha submetido 
electronicamente. Se você está submetendo por email, por favor, certifique-se de que cada 
composição está formatada em arquivo Word ou PDF. 
 

2) Os participantes podem participar em uma (1) ou todas as categorias para as quais se qualificar – 
somente uma composição por categoria. Ofereça-nos seu melhor esforço! 

 
3) O nome da(o) participante e seu Bethel/Cidade NÃO podem aparecer em lugar algum nas 

composições submetidas, somente no Formulário de Participação. 
 

4) As composições devem possuir selo dos Correios datado até 15 de junho de 2018. Envios por email 
devem ser realizados até  15 de junho de 2018. Composições enviadas após a data definida serão 
consideradas, mas serão descontados 10 pontos. 

 
5) Seja criativo e divirta-se! 
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Categoria: Abelhinha 
 
Participante: Qualquer membro das Abelhinhas, 7 a 9 anos de idade. 
Tema: Compartilhe qual a parte que você mais gosta de ser uma Abelhinha e o que você mais anseia para 
quando se tornar um novo membro das Filhas de Jó. 
Tamanho máximo/Exigências: Não mais que uma (1) página digitada, espaço duplo, usando fonte Times 
New Roman ou Arial tamanho 12. 
 
 

Categoria: Redação de Novo Membro 
 
Participante: Qualquer Filha que tenha iniciado a partir da Suprema Sessão de 2017. As categorias por idade 
serão determinadas com base no número de candidatas. 
Tema: Agora que você é um membro das Filhas de Jó, compartilhe o que você tem aprendido em sua jornada 
como Filha de Jó e qual foi o seu momento favorito nas Filhas de Jó até agora. 
Tamanho máximo/Exigências: Não mais que três (3) páginas digitadas, espaço duplo, usando fonte Times 
New Roman ou Arial tamanho 12. 

 
 

Categoria: Redação 
 
Participante: 10 a 12 anos de idade, 13 a 15 anos de idade e 16 a 20 anos de idade 
Tema: O tema do Supremo Time para este ano é “Acenda o Fogo Interior”. O que este tema significa para 
você e como as Filhas de Jó tem ajudado você a “Acender o Fogo Interior”? 
Tamanho máximo/Exigências: Não mais que três (3) páginas digitadas, espaço duplo, usando fonte Times 
New Roman ou Arial tamanho 12. 
 
 

Category: Redação de Membro de Maioridade / Adulta(o) 
 
Participante: Membros de Maioridade / Adultos 
Tema: O tema da HRSB é "Seja a Luz" e da Miss FJI é “Vamos criar um amanhã melhor, HOJE!”. Que lições 
você aprendeu nas Filhas de Jó que a(o) auxiliam a atingir os desafios destes temas para impactar 
positivamente nossa organização?	 
Tamanho máximo/Exigências: Não mais que três (3) páginas digitadas, espaço duplo, usando fonte Times 
New Roman ou Arial tamanho 12. 

 
 



	

	

Categoria: Poesia 
 

Participante: 10 a 12 anos de idade, 13 a 15 anos de idade, e 16 a 20 anos de idade 
Tema: Escreva um poema utilizando a nova marca das Filhas de Jó, "irmãs, líderes, amigas". Você pode 
incluir tudo que seja relacionado às Filhas de Jó.  
Tamanho máximo/Exigências: Não mais que três (3) páginas digitadas, espaço duplo, usando fonte Times 
New Roman ou Arial tamanho 12. 

 
 

Categoria: Elevator Pitch (Discurso de Elevador) 
 
Participante: 10 a 12 anos de idade, 13 a 15 anos de idade, e 16 a 20 anos de idade 
Tema: Primeiras impressões são muito importantes! Elas são poderosas e duradouras. Pense em como você 
pode fazer uma primeira impressão efetiva pela criação de seu "discurso de elevador". Escolha uma das 
seguintes opções: 

1. Você tem um trajeto de 60 segundos de elevador para vender a nossa história de Filhas de Jó a um 
membro potencial e/ou seus pais. Qual seria sua mensagem? 

2. Você tem um trajeto de 60 segundos de elevador para explicar sobre as Filhas de Jó para alguém que 
nunca ouviu sobre nossa organização. Qual seria sua mensagem? 

Tamanho máximo/Exigências: Não mais que uma (1) página digitada, espaço duplo, usando fonte Times 
New Roman ou Arial tamanho 12.  

 
 

Categoria: Escrita Criativa 
 
Participante: 10 a 12 anos de idade, 13 a 15 anos de idade, e 16 a 20 anos de idade 
Tema: Escreva uma curta história utilizando o Tema do Supremo "Acenda o Fogo Interior". Você pode incluir 
tudo que seja relacionado às Filhas de Jó. 
Tamanho máximo/Exigências: Não mais que três (3) páginas digitadas, espaço duplo, usando fonte Times 
New Roman ou Arial tamanho 12. 
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Formulário de Participação no Concurso da Suprema Bibliotecária 
Por favor NÃO coloque seu Nome, Bethel/Cidade na composição  

 
 
 

COMPETITION ENTERED 
(Por favor, inclua um formulário de participação separado para cada composição) 

 
 

 
_____ Redação de Abelhinha 

 
_____ Redação de Novo Membro  

 
_____ Redação 

 
_____ Redação de Membro de Maioridade/Adulto(a) 

 
_____ Poesia 

 
_____ Elevator Pitch (Discurso de Elevador) 

 
_____ Escrita Criativa 

 

 
 
 
Nome da(o) Participante ____________________________________________________________________ 
 
Endereço ________________________________________________________________________________ 
 
Cidade, Estado CEP_______________________________________________________________________ 
 
Email ___________________________________________________________________________________ 
 
Título da Composição ______________________________________________________________________ 
 
Idade em 01 de julho de 2018 ou MM/Adulta(o) __________________________________________________ 
 
No. Bethel e Localização ___________________________________________________________________ 
 
Você estaria disposta(o) a compartilhar essa composição na frente de um grupo? 
 
_____ Sim  _____ Não 
 
 


