Associação Brasileira de Criadores de Cavalo
da Raça Mangalarga - ABCCRM
Colégio de Jurados
EDITAL DE SELEÇÃO 2018

1 - SELEÇÃO DE NOVOS JURADOS
Com objetivo de selecionar profissionais interessados em se credenciar para atuação como jurados da
ABCCRM, o presente edital contem a normatização do processo de seleção e credenciamento.
Inscrição:
Período: De 25 de JUNHO de 2018 a 25 de JULHO de 2018 das 08:30 às 17:30 horas
Local: Associação Brasileira de Criadores de Cavalo da Raça Mangalarga – ABCCRMangalarga
Av. Francisco Matarazzo, 455 - Pavilhão 4 "Dr. Fausto Simões“ – Parque da Água Branca - São Paulo – SP
Envio de documentos exclusivamente para a Caixa Postal 61016 – CEP: 05001-970 – São Paulo – SP
As inscrições poderão ser protocoladas de forma presencial, no endereço acima ou por correspondência
registrada (AR) enviada para: Caixa Postal 61016 – CEP: 05001-970 – São Paulo – SP, e serão
reconhecidas desde que assinadas, recebidas e protocoladas até a data limite de 25 de julho de 2018 às
17:30 horas.
Documentos Necessários:
 Cópia do Diploma de Graduação em Medicina Veterinária, Zootecnia ou Agronomia. Em caso de
estudantes cursando os dois últimos períodos dos referidos cursos, trazer cópia do comprovante
de matrícula atualizado e histórico escolar;
 Cópia da Inscrição no Conselho Regional: CRMV / CRMV/Z / CREA (para os formados nos
respectivos cursos);
 Curriculum Vitae documentado;
 Formulário de inscrição devidamente preenchido (em anexo);
 Pagamento de taxa de inscrição no valor de R$ 150,00. Em favor da ABCCRMangalarga:
CNPJ: 62.890.454/0001-32
Banco Bradesco
Agência 0301-8
Conta Corrente 7154-4
Processo Seletivo:
1ª. Fase – Eliminatória – Análise de Currículo de 26/07/2018 a 31/07/2018 na sede da
ABCCRMangalarga:
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Exigido Graduação em Medicina Veterinária, Zootecnia, ou Agronomia ou estudantes dos cursos
mencionados que estejam cursando os dois últimos períodos.
2ª. Fase – Eliminatória - Prova teórica: – 16/08/2018 de 09hs às 11:oo horas na sede da
ABCCRMangalarga:
Constará de prova teórica na qual será exigido aproveitamento igual ou superior a 70% para aprovação.
A prova constará de questões sobre conhecimentos gerais em Equideocultura e específicos da raça
Mangalarga, cujo conteúdo programático está relacionado abaixo e poderá ser realizada com questões
abertas, fechadas ou ambas;
Conteúdo programático da avaliação escrita
 Regiões anatômicas e zootécnicas dos equinos
 Hipometria
 Padrão racial da raça Mangalarga
 Regulamento de Exposições da Raça Mangalarga
 Sistemática de Julgamentos da Raça Mangalarga
 Tipos raciais e suas funções econômicas.
 Cronometria dentária dos equinos
 Confecção de resenhas e genética das pelagens
 Podologia equina e avaliação de aprumos
 Locomoção equina – Conceitos e Terminologias
 Marcha - Conceitos e variações
 Equipamentos e utensílios na equitação e no manuseio dos equinos
 Comportamento equino
3ª. Fase – Eliminatória – Teste Psicotécnico e Psicológico: No mês de agosto em data a ser definida
pelo Colégio de Jurados.
Os candidatos serão submetidos a testes psicotécnicos e psicológico aplicados por equipe profissional
contratada para este fim, para avaliação do perfil psicológico adequado para o cargo. O custo do teste
Psicotécnico e Psicológico será por conta do candidato.
4ª. fase – Eliminatória - Prova prática: No mês de agosto em data a ser definida pelo Colégio de
Jurados.
Os candidatos aprovados na 3ª. fase, passarão por provas práticas de avaliação dos animais, realizadas
por comissão avaliadora designada pelo Colégio de Jurados da ABCCRM quanto às habilidades na prática
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de julgamento da raça Mangalarga, onde serão verificadas a metodologia de julgamentos e classificação
dos animais, além da equitação e realização de comentários.
5ª. fase – Estágio em eventos - Datas a serem definidas de acordo com o calendário de exposições
Os candidatos aprovados na 4ª. fase, farão acompanhamento dos jurados oficiais da raça em exposições
indicadas pela ABCCRM, com o desempenho do candidato sendo avaliado pelo Colegiado de Jurados ou
profissional(is) por ele designados. Os candidatos considerados aptos serão encaminhados á sexta e
última fase. A realização de estágios prévios ao processo de seleção, poderão ser levados em
consideração pelo Colegiado de Jurados.
6ª. fase – Entrevista e assinatura de Termo de Vínculo
O Colégio de Jurados nomeará comissão para entrevista final ao candidato quando o mesmo assinará o
‘Termo de vínculo’ tornando-se apto a ser escalado para os eventos oficiais.

São Paulo, 19 de junho de 2018.

____________________________________________________
Marcos Sampaio de Almeida Prado
Coordenador do Colégio de Jurados da ABCCRMangalarga

