Bolsas de Estudo do Supremo para as Filhas de Jó Internacional
Supremo Conselho Guardião
Inscrição para Bolsas de Estudo do Supremo 2021
Sujeito à disponibilidade de fundos, as Bolsas de Estudo das Filhas de Jó no valor de US$ 750,00 cada serão
distribuídas pelo Supremo Conselho Guardião das Filhas de Jó Internacional para o ano de 2021. O objetivo dessas
bolsas é ajudar Filhas de Jó estudantes com habilidades excepcionais e sinceridade de propósito. Podem se
inscrever para essas bolsas alunos do último ano do ensino médio ou graduados, alunas de cursos tecnólogos,
cursos técnicos ou universitários, que são Filhas de Jó regulares em seu Bethel, ou que estavam regulares no
momento da sua maioridade. Os requisitos de elegibilidade para bolsas de estudo são encontrados em POP-SCG17, Bolsas de Estudo.

Prazo para inscrição: devidamente postado com selo dos correios datado até 30 de abril de 2021.
ELEGIBILIDADE – BOLSAS DE ESTUDO DO SUPREMO CONSELHO GUARDIÃO
1. Membros das Filhas de Jó e Membros de Maioridade, segundo as leis das FJI, para se qualificarem para
bolsas de estudo devem enviar sua inscrição nos Formulários apropriados a Presidente do Comitê de Bolsas
Educacionais.
2. Os Membros Executivos do Conselho Guardião do Bethel da requerente devem usar o discernimento ao
recomendar os membros do Bethel no Formulário EDS # 4.
3. As candidatas serão julgadas pelo Comitê de Bolsas de Estudo e todas as candidatas serão notificados do
resultado antes da Suprema Sessão. Os fatores a serem avaliados na concessão das bolsas serão:
a. Bom desempenho escolar
b. Atividades nas Filhas de Jó
c. Recomendação dos Membros Executivos do Conselho Guardião do Bethel
d. Recomendação de professores/corpo docente
e. Atividades realizadas fora das Filhas de Jó
ELEGIBILIDADE – BOLSAS DE ESTUDO MEMORIAL SUSIE HOLMES
A Bolsa de Estudos Memorial Susie Holmes no valor de US$1,500.00 é concedida a um membro das Filhas de Jó.
Os fatores a serem avaliados na concessão desta bolsa serão:
1.
2.
3.
4.

Graduada no ensino médio com um mínimo de 3.0 GPA não ponderada (unweighted GPA)
Trabalho dedicado e contínuo para as Filhas de Jó.
Frequência regular em Supremas e/ou Grande Sessões e participações em competições do Supremo.
Ser uma Filha que promove a amizade e imparcialidade em seu Bethel e apresenta bom caráter e
integridade
5. Um Membro de Maioridade atualmente ocupando um cargo
Caso for se inscrever para esta bolsa, por favor marque a caixa apropriada no topo do formulário de candidatura.
ELEGIBILIDADE – BOLSA DE ESTUDO T&T HIKE
A Bolsa T&T HIKE no valor de US$1,000.00 é concedida a um Membro de Maioridade das Filhas de Jó usando
as mesmas qualificações da bolsa Supremo Conselho Guardião listados acima, com os requisitos adicionais:
● Um Membro de Maioridade entrando em seu primeiro ou último ano de faculdade em Audiologia,
Fonoaudiologia ou Educação de Surdos.
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INSTRUÇÕES PARA CANDIDATAS A BOLSAS DE ESTUDO
Todos os formulários enviados por você devem ser completamente preenchidos e assinados antes de enviar a
Presidente do Comitê de Bolsas Educacionais. Preencha os formulários digitalmente ou à mão com letra legível
em cor preta. Estes formulários serão digitalizados e canetas/impressões de outras cores não aparecem bem. Todos
os formulários devem ser devidamente postados com selo dos correios datado até 30 de abril de 2021.
Inscrições com selo dos correios com data posterior a 30 de abril serão desclassificadas.
NOTA – Onde a palavra Universidade é usada, significa Faculdade ou Universidade.
EDS-Formulário #1 – CERTIFIQUE-SE DE RESPONDER TODAS AS PERGUNTAS. Tenha todas as
assinaturas ou indique a razão da omissão na parte inferior do formulário.
EDS-Formulário #2 – Esta é a sua carta pessoal para o comitê. Por favor informe as razões pelas quais você está
se inscrevendo para a Bolsa de Estudos e suas perspectivas futuras. Você pode anexar uma outra folha se o espaço
for insuficiente. Não se esqueça de assinar seu nome na parte inferior deste formulário.
EDS-Formulário #3 – Esse formulário (duas partes) deve ser enviado para o Diretor, Instrutor ou Coordenador que
deve preencher o formulário e fornecer informações adicionais. (Faça cópias se necessário uso para Escola e
Universidade). O Diretor, Instrutor ou Coordenador deve então enviar o formulário preenchido a Presidente do
Comitê de Bolsas Educacionais.
ATENÇÃO: As candidatas que já estejam na Universidade só precisam enviar o histórico escolar da Universidade
com todas as notas incluídas.
A única exceção é:
● Estudantes universitárias do primeiro ano que não tenham frequentado um “Junior College” também
devem enviar o histórico escolar do ensino médio.
Em caso de dúvidas, por favor entre em contato com Patty Reardon, Presidente, no e-mail
keepthedream@comcast.net
Formulário #4 – Este formulário deve ser completamente preenchido e assinado pela Guardiã do Bethel. Uma
carta de recomendação assinada por TODOS os membros Executivos do Conselho Guardião do Bethel deve ser
anexada ao formulário. Em caso de falta de alguma assinatura a razão deve ser informada. O selo do Bethel
deve ser colocado no local indicado.
RESPONSABILIDADE DA CANDIDATA
É sua responsabilidade enviar uma cópia dos EDS-Formulários #1, #2 e #4 para a Presidente do
Comitê Educacional até o dia 30 de abril de 2021.
EDS-Formulário #3 – Partes 1 & 2 devem ser enviadas para seu Diretor, Instrutor ou Coordenador. Verifique
o EDS-Formulário #3 para instruções completas.
Se você desejar receber uma confirmação de que sua inscrição foi recebida, por favor, envie uma nota
juntamente com a sua inscrição indicando que você gostaria de um e-mail de confirmação.
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Leia atentamente todas as informações. Quando todos os formulários estiverem preenchidos envie
para:
Patty Reardon – Presidente do Comitê Educacional
6860 Bellamae
Tumwater, WA 98512
206-669-7563
keepthedream@comcast.net

DESQUALIFICAÇÃO
A inscrição é desqualificada se qualquer um dos itens a seguir estiver faltando:
● Assinatura da candidata na inscrição E em sua Declaração Pessoal
● Assinatura dos pais (tutores legais) na inscrição
● Número incompleto de Históricos Escolares
● Carta assinada por todos os membros Executivos do Conselho Guardião de Bethel, exceto em caso de
vacância e com motivo informado na parte inferior do formulário.
● Carta Pessoal da candidata

CRITÉRIO DE PONTUAÇÃO
As candidaturas serão avaliadas de acordo com os seguintes critérios:
● Notas/GPA (25)
● Atividades nas Filhas de Jó (25)
● Atividades Escolares (10)
● Recomendação de professores/corpo docente (10)
● Recomendação do Conselho (10)
● Atividades extracurriculares (10)
● Carta Pessoal (10)
Deduções serão feitas em caso de erros de ortografia e gramática.
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Marque todas as opções aplicáveis;
(A) Nova Inscrição
ou renovação
(C) Bolsa de Estudo Memorial Susie Holmes

EDS-Formulário #1
(B) Bolsa de Estudo do SCG
(D) Bolsa de Estudo T & T HIKE

INSCRIÇÃO PARA BOLSA DE ESTUDO DO SUPREMO CONSELHO GUARDIÃO
(Gentileza escrever: último nome, primeiro nome, nome do meio)
Nome

Telefone

Endereço Residencial

(Cidade)

(Estado)

(CEP)

E-mail
Local e Data de Nascimento
Nº do Bethel

Idade

Cidade

Quando você iniciou nas Filhas de Jó?
Liste a última escola de ensino médio ou universidade frequentados, local e o tempo de duração em cada um:
De

Até

(Ensino Médio) (Local)
De

Até

De

Até

(Universidade) (Local)

(Universidade) (Local)
Se já se passaram mais de três (3) meses que você não frequenta a escola, como seu tempo foi ocupado? (Por
favor responda completamente)

Indique o mês e o ano em que você espera se formar no ensino médio
universidade
Marque a turma (ano/período) das matérias que você pretende cursar em
(Data)
Segundo ano
Terceiro ano
Quarto ano
Último ano

Primeiro ano
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Qual área você pretende estudar?
Qual experiência/qualificação você já teve nesta área?

Liste as suas atividades nas Filhas de Jó (acrescente páginas adicionais se necessário)

Liste as suas atividades escolares (acrescente páginas adicionais se necessário)

Liste as suas atividades extracurriculares (acrescente páginas adicionais se necessário)

Assinatura da candidata

Data

Nós concordamos e aprovamos todo o conteúdo acima:
Mãe ou Responsável Legal

Data
(assinatura ou razão para a omissão)

Endereço
Pai ou Responsável Legal

Data
(assinatura ou razão para a omissão)

Endereço

Por favor, certifique-se de ter tudo preenchido e assinado!
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EDS-Formulário #2

Nome da Candidata
DECLARAÇÃO PESSOAL
Escreva uma carta pessoal ao Comitê de Bolsas Educacionais. Fale para o Comitê sobre você, incluindo os seus
planos para sua educação e os motivos pelos quais você está solicitando uma bolsa de estudos. Certifique-se de
incluir o que você está planejando fazer após a sua da formatura da universidade ou escola técnica.

Assinatura da Candidata

Data

Nota: Se não houver espaço suficiente para sua carta, por favor grampeie uma folha separada a este formulário.
PRAZO: Devidamente postado com selo dos correios datado até 30 de abril de 2021. Enviar para:
Patty Reardon – Presidente do Comitê Educacional
6860 Bellamae
Tumwater, WA 98512
206-669-7563
keepthedream@comcast.net
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NOTA PARA A CANDIDATA: Este formulário (EDS-Formulário #3, Parte 1) e o formulário de avaliação anexo
(EDS-Formulário #3, Parte 2) devem ser levados para o Diretor, Instrutor ou Coordenador por você. Forneça um
envelope selado e pré-endereçado para que sua inscrição possa ser enviada diretamente ao presidente.
EDS Formulário #3, Parte 1
(Faça cópias se necessário uso para Escola e Universidade)

Nome da Candidata
RECOMENDAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO MÉDIO OU SUPERIOR
Marque um:

Diretor

Instrutor

Coordenador

Para: Nome:

Título

Nome da escola de Ensino Médio, Faculdade ou Universidade
Endereço
Cidade

Estado

CEP

Recebemos uma inscrição da Srta.

que mora na:

Para uma bolsa de estudos para ajudá-la a completar sua educação.
Como este é um fundo de confiança, cuja conservação vai beneficiar outras jovens que o requisitarem
futuramente, é essencial que este seja disponibilizado apenas para aqueles que preencham os requisitos. Nós
pedimos que responda livremente e com sinceridade a folha de avaliação anexa. Sua resposta na folha de
avaliação e qualquer informação adicional pertinente será mantida em sigilo. Por favor, anexar uma cópia do
Histórico Escolar. Se não tiver sido informado no histórico escolar, favor preencher as seguintes informações:

GPA Cumulativo:

SAT:

ACT:

Cartas de recomendação do seu corpo docente em papel timbrado serão sinceramente apreciadas. Envie esses
documentos para a Presidente do Comitê de Bolsas Educacionais, cujo nome e endereço estão logo abaixo. A
rapidez no envio dessas informações vai ajudar muito o Comitê no processamento desta solicitação.
PRAZO: Devidamente postado com selo dos correios datado até 30 de abril de 2021.
Enviar formulários EDS–Formulário #3, Partes 1 & 2 completamente preenchidos para:
Patty Reardon – Presidente do Comitê Educacional
6860 Bellamae
Tumwater, WA 98512
206-669-7563
keepthedream@comcast.net
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EDS – Formulário #3 (Parte 2)
(Faça cópias se necessário uso para Escola e Universidade)

Nome da Candidata
RECOMENDAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO MÉDIO OU SUPERIOR (PARTE 2)
FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO
Orientação: Marque a coluna de classificação que melhor descreve as qualidades da candidata.

Qualidades

Classificação
Excelente

Bom

Regular

Ruim

1. Habilidade: aptidão acadêmica e potencial de retenção de material.
2. Cooperação: Respeito de autoridade, capacidade de trabalhar com os outros.
3. Motivação: Iniciativa, autossuficiência, perseverança, uso do tempo.
4. Julgamento: Determinação, maturidade, autoconfiança, deliberação
5. Desempenho: precisão, meticulosidade
6. Qualidades Pessoais: Disposição, boas maneiras, tato, equilíbrio, cortesia
7. Confiabilidade: prontidão, consciência, integridade pessoal

Por favor, forneça abaixo qualquer informação adicional que considere importante na avaliação da candidata.

Assinatura

Título

Nome da Escola, Universidade ou Faculdade
Data
PRAZO: Devidamente postado com selo dos correios datado até 30 de abril de
2021.
Patty Reardon – Presidente do Comitê Educacional
6860 Bellamae
Tumwater, WA 98512
206-669-7563
keepthedream@comcast.net
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EDS–Formulário #4

Nome da Candidata
REFERÊNCIA DO BETHEL LOCAL
Data
Para os Membros Executivos do Conselho Guardião do Bethel:
Nº do Bethel:
Cidade
. Este formulário é para informá-los
que eu estou fazendo um pedido de bolsa de estudos ao Supremo Conselho Guardião das Filhas de Jó Internacional. Em apoio
ao meu pedido, é necessário que eu apresente uma carta dos Membros Executivos do Conselho Guardião do Bethel em
anexo ao presente relatório. Agradeço a sua cooperação e prontidão em fornecer-me esta informação. Anexado está um
envelope selado pré-endereçado para ajudar na sua resposta.
Assinado

(Assinatura da Candidata)

Para ser respondido por um Membro Executivo do Conselho Guardião do Bethel
Como este é um fundo de confiança, cuja conservação vai beneficiar outras jovens que o requisitarem futuramente, é essencial
que este seja disponibilizado apenas para aqueles que preencham os requisitos. Nós pedimos que responda livremente e com
sinceridade as perguntas a seguir. Sua resposta será mantida em sigilo.

1.

Nomes dos Pais ou Responsáveis:

2.

Há quanto tempo você conhece a candidata?

3.

Quando a candidata iniciou nas Filhas de Jó?

4.

Quais postos ela já ocupou no Bethel?

5.

Você considera a candidata em todos os aspectos digna desta bolsa?

6.

Anexar uma carta de recomendação assinada pelos Membros Executivos do Conselho Guardião do Bethel.
Dentro do conteúdo da carta, inclua uma descrição completa das atividades do candidato e participação dentro do
Bethel. Caso não seja assinado por todos os Membros Executivos, indique o motivo da omissão de assinaturas.

Assinado

Guardiã do Bethel

(Selo do Bethel)
PRAZO: Devidamente postado com selo dos correios datado até 30 de abril de 2021. Enviar para:

Patty Reardon – Presidente do Comitê Educacional
6860 Bellamae
Tumwater, WA 98512
206-669-7563
keepthedream@comcast.net

