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10 de junho de 2020. 

 

Notificação sobre votação a todos os Grandes Conselhos Guardiões, “Betheis” subordinados ao 

Supremo,  Supremos(as) Deputados(as) e membros permanentes do Supremo Conselho 

Guardião. 

Com o cancelamento da Suprema Sessão de 2020, a eleição dos Oficiais Executivos do 

Supremo Conselho Guardião (OESCG) e do Conselho de Curadores (CDC) será realizada 

eletronicamente. As informações a seguir destinam-se a ajudar quaisquer candidatos(as) a 

cargos e delegados(as) votantes a se prepararem. 

O Sistema de Votação do Supremo das Filhas de Jó Internacional será para delegados(as) 

qualificados(as) a votarem no Supremo Conselho Guardião. A votação será para todos os 

Oficiais da Linha do Supremo Conselho Guardião, 4 cargos abertos no Conselho de Curadores, 

aprovação do Orçamento para 2020-2021 e local e data da Sessão Suprema de 2023. 

 

Cartas de Intenção para Eleição 

Todos(as) os(as) candidatos(as) que aspiram aos cargos Executivos do Supremo Conselho 

Guardião ou ao Conselho de Curadores deverão enviar uma carta de intenção. O envio da 

carta torna automática a aceitação ao cargo para o qual foi eleito(a). Todas as qualificações 

estatutárias de cada cargo ainda estão em vigor e estão descritas na Constituição do Supremo 

Conselho Guardião, Artigo VI, Elegibilidade,  incluindo também a qualificação atualizada do 

CAV(Certificado de Adulto Voluntário). As cartas de intenção devem ser enviadas por e-mail 

até 30 de junho de 2020 ao Supremo Escritório (SGC@iojd.org). A carta deve ter formato PDF 

de não mais que uma página e conter: 

- Foto do(a) candidato(a) (é recomendada foto do rosto) 

- Primeiro e último nome 

- Estado / Província de residência 

- Indicação do cargo ao qual aspira  

- Qualificação dentro das Filhas de Jó Internacional para o cargo aspirado (ou seja, Past Grande 

Guardiã, Past Grande Guradião Associado, Past Guardiã Jurisdicional, Past Guardião 

Jurisdicional Associado ) e jurisdição (estado / província) de onde essa qualificação foi 

adquirida 

- Narrativa das metas, qualificações e currículo pertinente ao cargo a fim de dar subsídios aos 

delegados votantes. 

 



A legislação de 2019 determinou o aumento de membros a serem eleitos para o Conselho de 

Curadores. Então há 4 cargos do Conselho de Curadores em disputa para eleição este ano. Dois 

para se manter nos cargos 3 anos, um de 2 anos e um de 1 ano. Os delegados votarão em 4 

opções para o Conselho de Curadores, sendo que o mais bem votado ficará no cargo por 3 

anos, o segundo mais bem votado também ficará no cargo por 3 anos, terceiro mais bem 

votado por 2 anos e finalmente o quarto mais bem votado por 1 ano. Além disso, neste ano, 

apenas um desses cargos em aberto poderá ser preenchido por uma Past Suprema Guardiã ou 

um  Past Supremo Guardião Associado. 

Todas as cartas de intenção serão publicadas na página da Internet das Filhas de Jó 

Internacional até 2 de julho, a fim de  que os(as) delegados(as) votantes possam estudar antes 

da abertura do sistema de votação. Quaisquer cargos vagos serão preenchidos pela Suprema 

Guardiã que estiver assumindo de acordo com a lei das Filhas de Jó Internacional. 

 

Elegibilidade para Votar e Taxas de Votação 

Como de costume, os(as) delegados(as) votantes incluem as atuais e Past Grandes Guardiãs, os 

atuais e Past Grandes Guardiões Associados, as atuais Vice-Grandes Guardiãs, os atuais Vice-

Grandes Guardiões Associados, Past Guardiãs de “Betheis” subordinados ao Supremo, Past 

Guardiões Associados de “Bethels” subordinados ao Supremo e um(a) delegado(a) de cada 

Bethel subordinado ao Supremo que tenha sido eleito(a) pelo Conselho Guardião Executivo do 

Bethel para atual como delegado(a). 

 

A taxa de votação é de US$44,00 e é coletada pelo sistema através de cartão de crédito no 

momento em que os votos forem feitos. 

 

As credenciais de votação serão verificadas antes da contagem dos votos. Quaisquer votos 

ilegais serão desqualificados, no entanto, não será feito nenhum reembolso de uma taxa de  

votação que seja considerada ilegal. 

 

Delegados(as) de “Betheis” subordinados ao Supremo 

Todos os “Betheis” subordinados ao Supremo tem o direito de designar um(a) (1) delegado(a) 

votante que será um(a) dos atuais membros dos Conselhos Guardiões Executivos dos 

“Betheis”. A seleção desse(a) delegado(a) deve ser feita com antecedência e o Formulário de 

Delegado de “Betheis” Subordinados ao Supremo, enviado eletronicamente ao Supremo 

Escritório, o mais tardar em 30 de junho. Este(a) delegado(a) é eleito(a) pelos membros 

Executivos do Conselho Guardião do Bethel. Este(a) delegado(a) é uma pessoa a mais, 

somado(a) a todos os outros(as) que têm direito a votar, como Past Guardiãs de Bethel e Past 

Guardiões Associados de Bethel subordinados ao Supremo, que desejarem votar. 

 

Informações Sobre o Sistema de Votação do Supremo das Filhas de Jó Internacional 

O “link” para o Sistema de Votação do Supremo das Filhas de Jó Internacional e instruções 

específicas serão enviados em ou próximo de 2 de julho. O sistema de votação está planejado 

para permanecer disponível de 6 a 13 de julho. O anúncio dos resultados da votação será feito 

no “site” das Filhas de Jó Internacional  e nas contas de mídia social o que não deve ocorrer 

antes de 29 de julho. Além disso, está prevista para 1º de agosto a instalação virtual do 



Supremo Conselho Guardião. As informações sobre isso estarão disponíveis no “site” do 

Supremo e em nossos canais de mídia social. 

 

Obrigada a todos pela paciência enquanto navegávamos nesta oportunidade de votação 

eletrônica e, por favor, entre em contato conosco para esclarecer quaisquer dúvidas ou 

preocupações que possam ter. 

 

Sinceramente, 

 

Susan M. Goolsby, Gerente Executiva 

sgc@iojd.org 
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