
 
 

2020 CONCURSO MISS FILHA DO JÓ INTERNACIONAL  
“CELEBRANDO PEQUENAS MARAVILHAS”  

Formulário de Registro 
 

Preencha este Formulário de Registro se o seu Concurso jurisdicional for realizado antes de 1º de maio de 2020. 

Preencha uma Carta de Intenção se o seu concurso jurisdicional for realizado após 1º de maio de 2020. 

 

Todos os Registros e Cartas de Intenção devem ser postados até 1º de maio de 2020. Nenhuma exceção será feita. 

 

As qualificações, elegibilidade, seleção e deveres dos participantes estão descritos nas  

Regras e Regulamentos do Concurso, Constutuição e Estatudo do Supremo 

 

Envie por Correio o Formulário de Inscrição ou Carta de intenção, e cheque bancário ou ordem de pagamento da taxa de inscrição no 

valor de US $ 270,00 (moeda dos EUA) pagos à "Job's Daughters International", para:  

Job's Daughters International 

c/o MIJD Pageant 2020 

233 West 6th Street, Papillion, NE 68046 USA 

Telefone: 402-592-7987 Horário comercial: 8:30 – 17:00 CST 

 

Se desejado, o pagamento pode ser feito por cartão de crédito diretamente, através do Supremo Escritório (adicione 7%) ou através 

do PayPal (adicione 5%). Serão aplicadas taxas de serviço conforme indicado. 

 

Perguntas? Contate Erin Jespersen, PMIJD: Erinj01@yahoo.com ou +201-1 307-532-0920 

 

Jurisdição: ____________________________________________________________________ 

Data do Concurso Jurisdicional (dia / mês / ano):___________/____________/____________ 

Nome da Candidata: ____________________________________________________________ 

Data de nascimento (dia / mês / ano): ___________/____________/____________ 

Endereço Residencial: ____________________________________________________________ 

Cidade: ________________________________________________________________________ 

Estado / Província: _______________________________________________________________  

CEP / Código Postal: _______________________ País: ______________________________ 

Telefone: __________________________________________  

Endereço de e-mail: ______________________________________________________________ 

 Nome da conta de prefência do FaceBook: 

__________________________________________ 
 

Contato Jurisdicional Principal: ____________________________________________________ 
(adulto a ser contatado se houver dúvidas) 
 

Telefone: __________________________________________ 

Endereço de e-mail: ______________________________________________________________ 
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