EDITAL PARA CONCURSO DE NOVOS JUÍZES
E NOVOS TÉCNICOS DE REGISTRO
Entidade: Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Campolina
Objeto: Credenciamento de profissionais para atuação nos cargos de Jurado e Inspetor de
Registro da ABCCAMPOLINA
Período de inscrição: De 28 de abril a 11 de maio de 2022.
Horário: de 08:00 às 18:00 horas
Local: Associação Brasileira dos Criadores de Campolina - Av. Amazonas 6020 - Parque da
Gameleira - Tel.:(31)3372-7478 - Celular:(31)998775639 - CEP: 30.510-000 - Belo Horizonte MG.
As inscrições poderão ser protocoladas de forma presencial no endereço acima, por
correspondência registrada (AR) enviada para o mesmo endereço acima, ou por meio
eletrônico para o endereço de e-mail robertonaves@campolina.org.br e serão reconhecidas
desde que assinadas, recebidas e protocoladas até a data limite de 11 de maio de 2022.
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 ABCCampolina ou à outra
Associação de Registro (Entidade Nacional).
Os candidatos inscritos especificamente para o cargo de Inspetor de Registro deverão estar
cientes de que sua atuação será limitada à região para a qual optarem em suas inscrições,
salvo em casos excepcionais, condicionados à decisão do Superintendente de Registro
Genealógico.
REGIÕES COM DEMANDA PARA INSPETORES DE REGISTRO:
Ceará - Pernambuco - Paraíba - Bahia / Região Central - Bahia / Barreiras - Minas Gerais /
Zona da Mata
-Minas Gerais / Triângulo - Minas Gerais / Centro Oeste - Paraná / Santa Catarina / Rio Grande
do Sul
- Rio de Janeiro / Região Norte

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 e experiência necessários para o exercício do cargo, conforme
especificado no Anexo I deste edital.
- Provas objetivas- Cada candidato será avaliado por banca examinadora, através de provas
teóricas e práticas, quanto ao cumprimento das exigências relativas às habilidades necessárias
para o exercício do cargo, nas quais será exigido aproveitamento igual ou superior a 70% para
aprovação.
Data das provas e entrevistas: 17 e 18 de maio de 2022.
Horário: de 7:00 às 18:00 horas
Local: Associação Brasileira dos Criadores de Campolina - Av. Amazonas 6020 - Parque da
Gameleira - Tel.:(31)3372-7478 - Celular:(31)998775639 - CEP: 30.510-000 - Belo Horizonte MG.
Resultado da primeira fase: até o dia 25 de maio de 2022
SEGUNDA FASE (ELIMINATÓRIA):
Será realizado curso com provas práticas e teóricas, com objetivo de avaliar o conhecimento e
a habilidade adquiridos pelo candidato para exercer a função do cargo conforme especificados
no Anexo I deste edital.
Data da segunda fase: Dias 31 de maio a 4 de junho de 2022
Horários: Início das atividades às 8:00hs, com intervalos para almoço e lanches, sem horário
definido para término.
Local: Será informado aos candidatos no dia 17 de maio de 2022.
Resultado da segunda fase: até o dia 10 de junho de 2022
TERCEIRA FASE (ELIMINATÓRIA):
- Teste psicotécnico e entrevista- Cada candidato aprovado na segunda fase será avaliado
em testes psicotécnicos específicos, aplicados por profissionais devidamente habilitados e
credenciados, para identificação do perfil psicológico adequado para exercício do cargo, além
de nova entrevista pela banca examinadora.
Data da terceira fase: Dias 14 a 15 de junho
Horários: De 8:00 às 18:00 horas
Resultado final: até o dia 24 de junho de 2022

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;
●
Comprovante de Residência;
●
Curriculum Vitae documentado;
●
Formulário de inscrição (Anexo II) devidamente preenchido com 1 foto 3x4;
●
Comprovante do pagamento de taxa de inscrição da Primeira Fase, no valor de R$
300,00 em favor de:
Associação B.C.C. Campolina – CNPJ: 17.216.995/0001-25
Banco Itaú
Agência 1430
Conta Corrente 01320-9
Chave Pix: CNPJ - 17.216.995/0001-25

RECURSOS
1
- O candidato poderá apresentar recursos das decisões do SRG até 48(quarenta e oito)
horas após a publicação dos resultados
2
- Os recursos deverão obedecer aos seguintes requisitos, sob pena de não serem
reconhecidos:
2.1

- Serem dirigidos ao Presidente da ABCCampolina, aos cuidados do SRG;

2.2
- Serem protocolados na Gerência da ABCCampolina, no prazo de até 48(quarenta e
oito) horas após a publicação dos resultados no site da ABCCampolina;
3

- O SRG poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 2 (dois) dias úteis;

4
- A decisão acerca do recurso interposto será divulgada por meio de publicação no site
desta Associação.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DAS AVALIAÇÕES TEÓRICAS E PRÁTICAS

●
Regulamento do Serviço de Registro Genealógico da ABCCampolina / Padrão da Raça
Campolina
●
Regulamento Oficial de Eventos da Raça Campolina
●
Regimentos Internos dos Colégios de Jurados e de Inspetores de Registro da
ABCCampolina
●
História da Raça Campolina
●
Ezoognose / Regiões anatômicas e zootécnicas
●
Hipometria
●
Cronometria dentária
●
Comportamento equino
●
Confecção de resenhas e genética das pelagens
●
Podologia equina e avaliação de aprumos
●
Identificação, inspeção e avaliação zootécnica de equinos
●
Avaliação e classificação de morfologia e andamentos naturais dos equinos
●
Equitação
●
Conceitos, equipamentos e utensílios da equitação e do manejo dos equinos
Ao longo de todo o processo seletivo, atitudes, comportamento, postura, apresentação,
reações e demais indicadores serão observados pela banca examinadora, e servirão de
parâmetros qualitativos para avaliação dos candidatos.

ANEXO I
FORMULÁRIOS PARA AVALIAÇÃO DO PERFIL DO CANDIDATO
CARGO: INSPETOR DE REGISTRO GENEALÓGICO

REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA ATUAÇÃO NO CARGO:
1O candidato deverá residir na região para a qual se inscreveu;
2O candidato deverá possuir o material necessário à realização dos trabalhos: hipômetro,
leitora de microchip, carimbo de identificação;
COMPETÊNCIA:
●
●
●
●
●

Identificação, inspeção, avaliação e pontuação de equinos
Confecção e interpretação de resenhas
Identificação de problemas locomotores
Mensuração, marcação e coleta de amostra para exame de DNA
Implantação e leitura de microchip eletrônico em equinos
FORMAÇÃO:

●

Possuir graduação em Medicina Veterinária, Zootecnia ou Agronomia

Avaliação:
●
●

Diploma
Análise do Currículo
EXPERIÊNCIA:

●

Possuir experiência na área da equideocultura

Avaliação:
●
●

Análise do Currículo
Entrevista

HABILIDADES:
●
Ter ciência do Regulamento do Serviço de Registro Genealógico da Raça Campolina
●
Ter ciência e capacidade de interpretação do Padrão Racial da Raça Campolina
●
Ter ciência do Regulamento Oficial de Eventos da Raça Campolina
●
Ter ciência do Regimento Interno do Colégio de Inspetores de Registro da
ABCCampolina
●
Saber a metodologia de avaliação e protocolos para os registros da ABCCampolina
●
Saber avaliar morfologia e dinâmica dos animais de acordo com o Padrão da Raça
Campolina
●
Saber mensurar animais
●
Saber descrever as regiões do corpo do animal utilizando nomenclaturas Zootécnicas e
Anatômicas
●
Saber confeccionar e interpretar resenhas de identificação dos animais
●
Saber realizar as anotações zootécnicas exigidas pela ABCCampolina
●
Saber coletar, identificar, acondicionar e enviar material para realização de exame de
DNA
●
Ter conhecimento teórico e prático de equitação, em nível compatível com competências
do cargo
●
Saber a história da raça Campolina
●
Saber as diretrizes da raça Campolina
●
Saber comunicar-se com facilidade
●
Estar disposto a aprender continuamente e a se atualizar constantemente
●
Saber trabalhar em equipe
●

Saber implantar microchip eletrônico de Identificação e fazer marcação em animais

Avaliação:
●
●
●

Provas teórica e prática
Acompanhamento do desempenho
Entrevista

CARGO: JURADO DE MARCHA, MORFOLOGIA E PROVA FUNCIONAL
COMPETÊNCIA:
●
●
●

Identificação, inspeção, avaliação e pontuação de equinos
Identificação de problemas locomotores
Julgamentos de Morfologia, Marcha e Provas Funcionais da raça Campolina
FORMAÇÃO:

●
Possuir graduação em Medicina Veterinária, Zootecnia ou Agronomia
Avaliação:
●
●

Diploma
Análise do Currículo
EXPERIÊNCIA:

●

Possuir experiência na área da equideocultura

Avaliação:
●
●

Análise do Currículo
Entrevista

HABILIDADES:
●
Ter ciência do Regulamento do Serviço de Registro Genealógico da Raça Campolina
●
Ter ciência e capacidade de interpretação do Padrão Racial da Raça Campolina
●
Ter ciência do Regulamento Oficial de Eventos da Raça Campolina
●
Ter ciência do Regimento Interno do Colégio de Jurados da ABCCampolina
●
Saber a metodologia de julgamento de Eventos oficiais da raça Campolina
●
Saber avaliar morfologia e dinâmica dos animais de acordo com o Padrão da Raça
Campolina
●
Saber mensurar animais
●
Saber descrever as regiões do corpo do animal utilizando nomenclaturas Zootécnicas e
Anatômicas
●
Saber confeccionar e interpretar resenhas de identificação dos animais
●
Saber realizar as anotações zootécnicas exigidas pela ABCCampolina
●
Saber coletar, identificar, acondicionar e enviar material para realização de exame de
DNA
●
Ter conhecimento teórico e prático de equitação, em nível compatível com competências
do cargo
●
Saber a história da raça Campolina
●
Saber as diretrizes da raça Campolina
●
Saber comunicar-se com facilidade
●
Estar disposto a aprender continuamente e a se atualizar constantemente
●
Saber trabalhar em equipe
●
Saber falar em público
Avaliação:
●
●
●

Provas teórica e prática
Acompanhamento do desempenho
Entrevista

ANEXO II
FICHA DE INSCRIÇÃO

Nome: __________________________________________________________
Profissão: _______________________________________________________
Endereço: ___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Telefones: _____________________________________
E-mail: ________________________________________
Opção de Cargo:

(

) Jurado

(

) Inspetor de Registro

Região de atuação (Apenas Inspetores de Registro): ____________________________
Local e data: ________________________________________________

Assinatura do candidato:______________________________________

Para ser preenchido pela ABCCampolina:
Documentos entregues:
( ) Cópia do RG / CNH ( ) Cópia do Diploma
( ) Cópia do Histórico Escolar
( ) Curriculum Vitae
( ) Formulário de Inscrição ( ) Comprovante de Endereço
( ) Comprovante de Pagamento
Responsável pela inscrição: ___________________________________________________

