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RELATÓRIO DE SINDICÂNCIA 

  

  

 

 

O Bethel 14 “Agnes” de São Paulo/SP vem solicitar às 

Filhas Sindicantes o obséquio de proceder a Sindicância da 

candidata _______________________________________, 

cujo telefone para contato é (__) _______-_______. 

Respondam as perguntas abaixo e devolvam este 

relatório para a Guardiã do Bethel até o dia _____________. 

  

  

  

 

 

  

São Paulo, ___ de ________________ de _____  

  

  

  

  

  

____________________________ 

Honorável Rainha da ____ Gestão 

 

 



 

INFORMAÇÕES BÁSICAS SOBRE A CANDIDATA 

 

Nome: __________________________________________________________  

Data de Nascimento: __________________ (Idade atual: ____ anos)  

Endereço: _______________________________________________________  

_______________________________________________________________ 

Cidade: ______________________________ CEP: ______________________ 

Telefone: (__) _______-_______ Celular: (__) _______-_______  

E-mail: _________________________________________________________  

Religião: ________________________________________________________  

Colégio/Faculdade: _______________________________________________  

 

INFORMAÇÕES SOBRE OS PAIS DA CANDIDATA 

 

Nome do pai: ____________________________________________________  

Profissão: _______________________________________________________  

E-mail: _________________________________________________________ 

Celular: (__) _______-_______ 

 

Nome da mãe: ___________________________________________________  

Profissão: _______________________________________________________  

E-mail: _________________________________________________________ 

Celular: (__) _______-_______ 

 

PERGUNTAS PARA A CANDIDATA 

  

1. A candidata acredita em Deus?  

_______________________________________________________________ 

2. Quais são os seus hobbies? O que ela gosta de fazer em seu tempo livre? 

_______________________________________________________________ 

3. Qual o talento musical ou outro talento que ela possui?  

_______________________________________________________________ 

4. Ela é membro de outras organizações (ex.: Ordem Internacional do Arco-Íris 

para Meninas, Ação Paramaçônica Juvenil, Escoteiros, etc.)? Se sim, quais? 

_______________________________________________________________  

5. Ela possui os sábados à tarde livre para frequentar as reuniões do Bethel? 

_______________________________________________________________ 

6. Ela possui o hábito de ler?  

_______________________________________________________________  

7. Ela fala alguma outra língua?  

_______________________________________________________________  

8. Ela faz algum tipo de curso? 

_______________________________________________________________  

9. Qual carreira ela gostaria de seguir e por quê?  

_______________________________________________________________  

10. Ela trabalha? Se sim, em que?  

_______________________________________________________________  



 

11. Ela se considera responsável?  

_______________________________________________________________  

12. Ela aparenta ter bons modos?  

_______________________________________________________________  

13. Caso seja maior de idade, ela fuma ou ingere bebidas alcoólicas em 

exagero?  

_______________________________________________________________  

14. Como ela tomou conhecimento das Filhas de Jó Internacional?  

_______________________________________________________________  

15. Ela está se sentindo confiante e segura em relação à sua entrada no Bethel?  

_______________________________________________________________  

16. Seus pais ou responsáveis apoiam sua entrada no Bethel?  

_______________________________________________________________ 

17. Vocês acreditam que ela será um bom membro para o Bethel e para a 

Ordem? 

_______________________________________________________________  

18. Vocês a escolheriam para seu círculo de amizade? 

_______________________________________________________________ 

 

 

Escrevam no espaço abaixo o RELATÓRIO FINAL DO COMITÊ DE 

SINDICÂNCIA para ser utilizado pelos membros do Conselho Guardião 

Executivo na determinação da adequação da candidata.  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

São Paulo, ___ de ________________ de _____ 

  

 

  

_______________________              ______________________  

Filha Sindicante                                  Filha Sindicante 

 

_____________________ 

Filha Sindicante 

 

 

___________________________________________ 

Tio(a) do Conselho Guardião do Bethel 


