ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DO CAVALO CAMPOLINA
Av. Amazonas, 6020 – Parque da Gameleira - Tel.: (31)3372-7478 - Fax: (31)3372-7479
CEP: 30.510-000 - Belo Horizonte – MG- E-mail: campolina@campolina.org.br
http://www.campolina.org.br

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

OBJETO: Credenciamento de profissionais para atuação nos Cargos de Jurado e Inspetor de
Registro da ABCCCAMPOLINA
ERRATA: Para o cargo de Inspetor de Registro será necessário que se defina previamente as
regiões de atuação. Ficam suspensas as inscrições para este cargo até que se definam então
regiões. Divulgaremos assim que for definido.

PERÍODO DE INSCRIÇÃO: De 26 de março a 16 de abril de 2018.
Horário: de 08:00 às 18:00 horas
Local: Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Campolina, Av. Amazonas, 6020 – Parque
da Gameleira - Tel.: (31)3372-7478 / (31) 99877-5639- 7479 CEP: 30.510-000 - Belo Horizonte –
MG.

As inscrições poderão ser protocoladas de forma presencial, no endereço acima ou por
correspondência registrada (AR) enviada para o mesmo endereço acima, e serão reconhecidas
desde que assinadas, recebidas e protocoladas até a data limite de 16 de abril de 2018.

Não serão aceitas inscrições de profissionais que tenham sido descredenciados dos cargos
oferecidos, por motivos regulamentares ou por determinação de Conselho Deliberativo
Técnico ou outro órgão de autoridade superior a este, vinculado à ABCCCampolina ou à outra
Associação de Registro ( Entidade Nacional).
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PROCESSO SELETIVO:

Primeira fase (eliminatória):

- Análise de currículo e entrevista- Cada candidato e seu currículo serão avaliados por banca
examinadora, composta por 5 (cinco) membros, quanto ao cumprimento das exigências relativas ao
grau de instrução, habilidades e experiência para exercício do cargo, conforme especificado no Anexo
II deste edital.
- Teste psicotécnico- Cada candidato será avaliado em testes psicotécnicos específicos, aplicados
por profissionais devidamente habilitados e credenciados, para identificação do perfil psicológico
adequado para exercício do cargo.
- Provas objetivas- Constará de provas teóricas e práticas nas quais será exigido aproveitamento igual
ou superior a 70% para aprovação.

Data da entrevista, teste psicotécnico e das provas: 24 de abril de 2018
Horário: de 8:00 às 18:00 horas
Local: Sede da Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Campolina, Av. Amazonas, 6020 –
Parque da Gameleira - Tel.: (31)3372-7478 – Cel: CEP: 30.510-000 - Belo Horizonte – MG
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Segunda fase (eliminatória):
Será realizado curso, com provas práticas e teóricas com objetivo de avaliar o conhecimento
adquirido e a habilidade do candidato para exercer a função do cargo conforme especificados no
Anexo II deste edital.
Data da segunda fase para candidato a Jurado: Dias 07 a 09 de maio de 2018
Horários: De 8:00 às 18:00 horas
Local: Será divulgado aos candidatos no dia 24 de abril de 2018
Resultado: até 18 de maio de 2018
Obs.: para candidatos a Inspetor de Registro, a data da segunda fase será informada
oportunamente, aos aprovados na primeira fase.

Informações sobre temas e bibliografia estão disponibilizadas no Anexo I deste edital.
Consultas ao edital e divulgação de informações pelo site: http://www.campolina.org.br.
Esclarecimentos / Contatos pelo e-mail: campolina@campolina.org.br
Telefones: fixo- (31)3372-7478 Cel- (31) 99877-5639
Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Campolina, Av. Amazonas, 6020 – Parque da
Gameleira - CEP: 30.510-000 - Belo Horizonte – MG
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Documentos Necessários:


Cópia da Cédula de Identidade (RG) ou da Carteira Nacional de Habilitação (CNH)



Cópia do Diploma de Graduação em Medicina Veterinária, Zootecnia, ou Agronomia(no
caso de estudantes, cursando um dos dois últimos períodos do curso, anexar cópia do
comprovante de matrícula atualizado e histórico escolar);



Curriculum Vitae documentado;



Formulário de inscrição (Anexo III) devidamente preenchido com uma foto 3x4



Pagamento de taxa de inscrição no valor de R$ 150,00, em favor de:
Associação Campolina – CNPJ: 17.216.995/0001-25
Banco do Brasil
Agência 1229-7
Conta Corrente 105.090-7
Recursos

1 - O candidato poderá apresentar recursos contra as decisões do SRG até 24(vinte e
quatro) horas após a publicação dos resultados
2 - Os recursos deverão obedecer aos seguintes requisitos, sob pena de não serem
reconhecidos:
2.1 - ser dirigido ao Presidente da ABCCCampolina , aos cuidados do SRG
2.2 - ser protocolado na Gerência da ABCCCampolina, no prazo de até 2 (dois) dias úteis 24
(vinte e quatro) horas , após a publicação dos resultados no site da ABCCCampolina
www.campolina.org.br;

3 – O SRG poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 2 (dois) dias úteis.
4 - A decisão acerca de recurso interposto será divulgada por meio de publicação no
site desta Associação
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Critérios de seleção da Primeira Fase
1- ANÁLISE DE CURRÍCULO E ENTREVISTA
A banca avaliadora irá analisar o perfil do candidato por meio de entrevista associada à análise
do currículo, quando serão avaliados grau de instrução, experiência mínima e habilidade do
candidato.
2- TESTES PSICOTÉCNICOS
Os candidatos serão submetidos a testes psicotécnicos aplicados por equipe profissional
contratada para este fim, para avaliação do perfil psicológico adequado para o cargo.
3- PROVA TEÓRICA














A prova constará de questões sobre conhecimentos gerais em equinotecnia e específicos da
raça Campolina sendo exigido que o candidato atinja no mínimo 70(setenta) por cento de
aproveitamento. O conteúdo programático da avaliação está relacionado abaixo:
Ezoognose
Padrão racial da raça Campolina
Regulamento de eventos da raça Campolina
Metodologia de avaliação da raça Campolina
Hipometria
Confecção de resenhas e genética das pelagens
Regiões anatômicas e zootécnicas
Podologia equina e avaliação de aprumos
Locomoção equina – Conceitos e Terminologias
Conceitos, equipamentos e utensílios na equitação e no manuseio dos equinos
Cronometria dentária
Comportamento equino

4- PROVA PRÁTICA
Serão realizadas simulações de atuação prática exigidas para o cargo a que se candidata,
conforme especificado a seguir:







Avaliação zootécnica de equinos
Equitação
Inspeção, avaliação e pontuação dos animais
Cronometria dentária
Confecção de resenhas
Mensuração
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Anexo I
Bibliografia sugerida

BERBARI NETO, F.(2005) Análise das Medidas Lineares e Avaliação de Índices
Morfométricos em Garanhões da Raça Campolina. Dissertação (Mestrado em
Produção Animal) Campos dos Goytacazes, RJ, Universidade Estadual do Norte
Fluminense. 90p.
MILLS D. S., KERVIS J. N. Comportamento eqüino – Princípio e Práticas – Ed. Roca, São
Paulo, 1ed, 224 p.
STASHAK T. S. Claudicação em EQUINOS segundo Adams, Editora Roca, São Paulo, 4ed.,
960p.
REZENDE, A. C, COSTA M. D., Pelagem dos EQUINOS - Nomenclatura e genética. FEPMVZ Editora, Belo Horizonte, 2001, 106p
REZENDE, A. S. C.; SILVA, S. L. M. Simulação da evolução da idade dos equinos
através da cronometria dentária. Texto Acadêmico, UFMG.
REZENDE, A. S. C. DA SILVA, S. L. M. Simulação da idade dos equinos através da
cronometria dentária. Apostila disponível em:
http://pt.scribd.com/doc/58229740/Simulacao-da-evolucao-da-idade-dos-equinosatraves-da-cronometria-dentaria
RICHARDSON, J.; LANE, J. G.; WALDRON, K. R.. Is dentition an accurate indication of age
of a horse? The Veterinary Record, v. 9, p. 31-34, 1999

SALLES . A. C. et al. Adestramento básico de equídeos. editora LK editora e
Comunicação. São Paulo. 82p.
SILVA, M. F.; GOMES, T.; DIAS, A. S.; MARQUES, J. A.; JORGE, L. M.; FAÍSCA, J. C.; PIRES,
G. A.; CALDEIRA, R. M. Estimativa da idade dos equinos através do exame dentário.
Revista Portuguesa de Ciências Veterinárias, v. 98, n. 547, p. 103-110, 2003.
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Boletins Técnicos e Banners desenvolvidos pelo CETERC / ENACAM, publicados no site da ABCCC e
abaixo relacionados:

Boletim Técnico 01/2011 – Padrão Racial Comentado / Morfologia
Boletim Técnico 02/2011 – Padrão Racial Comentado / Andamento
Boletim Técnico 03/2011 – Sistema de Avaliação da Raça Campolina
Boletim Técnico 04/2011 – Metodologia para Inspeção de Entrada de Pista
Boletim Técnico 05/2011 – Metodologia para Mensuração dos Animais da Raça
Campolina
Boletim Técnico 06/2011 – Graduação dos Quesitos Avaliados em Julgamentos da Raça
Campolina
Boletim Técnico 08/2011 – Descrição de Pelagens e suas Particularidades
Banner 01/2011 – Região Zootécnica dos Equinos
Banner 02/2011 – Mensuração dos Equinos
Banner 03/2011 Locomoção Equina- Conceitos e Terminologias
Código de normas e condutas da ABCCCampolina
Regulamento do Serviço de Registro Genealógico 2017

Regimento Interno do Colégio de Jurados DA ABCCCAMPOLINA
Regulamento Oficial de Eventos da Raça Campolina
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Anexo II
FORMULÁRIO PARA RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PROFISSIONAIS

Cargo: Jurado de Marcha, Morfologia e Prova Funcional da Raça Campolina

Descrição do Processo de Seleção:
Primeira fase – 24/04/2018
Análise de currículo e entrevista– eliminatória
Cada candidato e seu currículo serão avaliados por banca examinadora, composta por 5 (cinco)
membros, quanto ao cumprimento das exigências relativas ao grau de instrução, habilidades e
experiência para exercício do cargo
Teste Psicotécnico – eliminatória
Cada candidato será avaliado em testes psicotécnicos específicos, aplicados por profissionais
devidamente habilitados e credenciados.
Prova prática – eliminatória
Constará de prova prática com objetivo de avaliar a habilidade do candidato para exercer a função
do cargo. Serão exigidos 70% de aproveitamento na prova prática, para aprovação do candidato.
Prova Teórica – eliminatória
Constará de prova teórica com objetivo de avaliar o conhecimento do candidato para exercer a
função do cargo. Serão exigidos 70% de aproveitamento na prova prática, para aprovação do
candidato.
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Exigências:

Grau de instrução- Possuir graduação em Medicina Veterinária, Zootecnia ou Agronomia ou estar
cursando um dos dois últimos períodos do curso.
Forma de Avaliação: Exigido Curriculum Vitae documentado, diploma autenticado ou cópia do
comprovante de matrícula atualizado e histórico escolar, que comprovem estar cursando um dos
últimos períodos do curso de M. Veterinária, Zootecnia ou Agronomia.

Experiência- Possuir experiência na área da equinotecnia com ênfase para a avaliação de equídeos.
Forma de Avaliação: Comprovação de atuação na área por Curriculum Vitae e entrevista.

Habilidades-Saber equitar e conhecer conceitos básicos de equitação
-Saber identificar diferentes andamentos dos equinos
-Saber descrever as regiões do corpo do animal utilizando nomenclaturas Zootécnicas e
Anatômicas
-Conhecer o Regulamento Oficial das Normas de Conduta para Expositores, Jurados e
Apresentadores da Raça Campolina
-Conhecer o regulamento de eventos e competições da ABCCC.
-Conhecer o Regulamento do Serviço de Registro Genealógico da ABCCC
Forma de Avaliação: Prova escrita, entrevista, prova prática;
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Segunda Fase – 07 a 09/05/2018
Curso preparatório - Temas envolvendo a equinotecnia, com aulas

teóricas e práticas

Provas práticas e Teóricas - Terão por objetivo avaliar o conhecimento adquirido e as habilidades do
candidato para exercer a função do cargo. Será exigido aproveitamento igual ou superior a 70% para
aprovação, em cada prova prática e teórica.
Exigência:
Habilidades-Saber o Regulamento Oficial das Normas de Conduta para Expositores, Jurados e
Apresentadores da Raça Campolina
-Saber interpretar os regulamentos dos eventos e competições da ABCCC
-Saber interpretar o Padrão Racial da ABCCC
-Saber avaliar a morfologia e andamento dos animais de acordo com o padrão racial da
ABCCC
-Saber a metodologia de julgamentos dos eventos da ABCCC
-Saber classificar e pontuar os animais em julgamentos
-Saber descrever as regiões do corpo do animal utilizando nomenclaturas Zootécnicas e
Anatômicas
-Saber interpretar resenhas de identificação dos animais
-Saber realizar comentários dos julgamentos de forma clara, objetiva e didática
-Saber apresentar postura discreta dentro e fora da pista de julgamento
-Saber comunicar-se com facilidade
-Saber equitar
-Saber comunicar-se com facilidade
-Saber trabalhar em equipe
Forma de Avaliação: Provas teóricas e práticas ao longo do curso
Belo Horizonte, 26 de março de 2018
_______ ___________________________
Roberto Naves – Superintendente do SRG
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FORMULÁRIO PARA RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PROFISSIONAIS

Cargo: Inspetor Técnico do serviço de Registro Genealógico da Raça Campolina

Descrição do Processo de Seleção:
Primeira fase – 24/04/2018 Data a ser confirmada
Análise de currículo e entrevista– eliminatória
Cada candidato e seu currículo serão avaliados por banca examinadora, composta por 5 (cinco)
membros, quanto ao cumprimento das exigências relativas ao grau de instrução, habilidades e
experiência para exercício do cargo
Teste Psicotécnico – eliminatória
Cada candidato será avaliado em testes psicotécnicos específicos, aplicados por profissionais
devidamente habilitados e credenciados.
Prova prática – eliminatória
Constará de prova prática com objetivo de avaliar a habilidade do candidato para exercer a função
do cargo. Serão exigidos 70% de aproveitamento na prova prática, para aprovação do candidato.
Prova Teórica – eliminatória
Constará de prova teórica com objetivo de avaliar o conhecimento do candidato para exercer a
função do cargo. Serão exigidos 70% de aproveitamento na prova prática, para aprovação do
candidato.
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Exigências:

Grau de instrução- Possuir graduação em Medicina Veterinária, Zootecnia ou Agronomia ou estar
cursando um dos dois últimos períodos do curso.
Forma de Avaliação: Exigido Curriculum Vitae documentado, diploma autenticado ou cópia do
comprovante de matrícula atualizado e histórico escolar, que comprovem estar cursando um dos
últimos períodos do curso de M. Veterinária, Zootecnia ou Agronomia.

Experiência- Possuir experiência na área da equinotecnia com ênfase para a avaliação de equídeos.
Forma de Avaliação: Comprovação de atuação na área por Curriculum Vitae e entrevista.

Habilidades:
-Saber descrever as regiões do corpo do animal utilizando nomenclaturas Zootécnicas e
Anatômicas
-Saber a história da raça Campolina
-Saber as diretrizes da raça Campolina
- Saber o Regulamento Oficial das Normas de Conduta para Expositores, Jurados e
Apresentadores da Raça Campolina
-Saber Interpretar os regulamentos do registro genealógico da ABCCC
-Saber equitar e conhecer conceitos básicos de equitação
Forma de Avaliação: Prova escrita, entrevista, prova prática;
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Segunda Fase – data a ser confirmada
Curso preparatório – Temas envolvendo a equinotecnia, com aulas

teóricas e práticas

Provas práticas e Teóricas - Terão por objetivo avaliar o conhecimento adquirido e as habilidades do
candidato para exercer a função do cargo. Será exigido aproveitamento igual ou superior a 70% para
aprovação, em cada prova prática e teórica.
Exigência:
Habilidades- Saber o Regulamento Oficial das Normas de Conduta para Expositores, Jurados e
Apresentadores da Raça Campolina
-Saber Interpretar os regulamentos do registro genealógico da ABCCC
- Saber equitar e conhecer conceitos básicos de equitação
-Saber avaliar, classificar e pontuar a morfologia e o andamento dos animais de acordo com o
padrão racial
-Saber a metodologia de julgamentos para registro da ABCCC
--Saber descrever as regiões do corpo do animal utilizando nomenclaturas Zootécnicas e
Anatômicas
-Saber confeccionar e avaliar resenhas de identificação dos animais
-Saber mensurar e fazer a marcação a ferro nos animais
-Saber realizar as anotações zootécnicas exigidas pela ABCCC
-Saber coletar, identificar e enviar material para realização de exame de DNA
-Saber implantar o Chip Eletrônico de Identificação em animais
-Saber aprender continuamente e estar disposto à atualização constante
-Saber comunicar-se com facilidade
-Saber trabalhar em equipe
Forma de Avaliação: Provas teóricas e práticas ao longo do curso
Belo Horizonte, 26 de março de 2018

_______ ___________________________
Roberto Naves – Superintendente do SRG
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Anexo III

Foto
Ficha de Inscrição
Nome:
Profissão:
Endereço:
Telefones:
E-mail:
Opção de Cargo:
(

) Jurado

(

) Inspetor Técnico

Local e data:
Assinatura do candidato:

Para ser preenchido pela ABCCC:
Documentos entregues:
( ) Cópia do RG / CNH; ( ) Cópia do Diploma;
( ) Curriculum Vitae;

( ) Cópia do Histórico Escolar

( ) Formulário de Inscrição ( ) Comprovante de Pagamento

Responsável pela inscrição:
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