
EDITAL PARA SELEÇÃO DE NOVOS TÉCNICOS DA ABRACCC 

A Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Campeiros realizará um concurso para a
seleção e credenciamento de novos inspetores técnicos de campo.  Por determinação do Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o candidato a técnico deverá obrigatoriamente ter curso
superior em Medicina Veterinária, Zootecnia  ou Agronomia, comprovado através de documento
expedido  pelos  respectivos  conselhos.  As  inscrições  poderão  ser  realizadas  através  do  e-mail
contatosrg@cavalocampeiro.com  O candidato deverá enviar o currículo impreterivelmente até o
dia 8 de novembro de 2021. A fase Seletiva acontecerá na sede da ABRACCC e em local específico
para realização das avaliações práticas no dia 20/11/2021.

DISPONIBILIDADE DE VAGAS: 

1 Estado do Rio Grande do Sul – 1 vaga. O candidato deverá obrigatoriamente residir dentro da 
região onde pretende exercer a função de técnico. 

2 Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul – 1 vaga. O candidato deverá obrigatoriamente residir 
dentro da região onde pretende exercer a função de técnico. 

ETAPAS DO CONCURSO: 

Curriculum:

Formação Acadêmica
Comprovação de experiência prévia em avaliação e/ou julgamento do equinos (eliminatória)

Prova escrita de conhecimentos equestres (mínimo de 60% para habilitação); 

Conteúdo: 
 Conhecimentos gerais em equinocultura 
 História da raça Campeiro 
 Padrão da raça Campeiro 
 Ezoognósia 
 Anatomia dos equinos 
 Nutrição 
 Manejo 
 Reprodução 
 Pelagens e particularidades dos equinos 
 Cronometria dentária 
 Noções básicas de adestramento e equitação 
 Mensuração 
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 Regulamento do Serviço de Registro Genealógico  
 Regulamento Geral para Eventos Oficializados  

Prova prática de Conhecimentos Equestres e Equitação Básica (mínimo de 70% para 
habilitação).

 Identificação de regiões zootécnicas 
 Identificação e realização de resenha 
 Determinação da idade por cronometria dentária 
 Avaliação prática de marcha e equitação 
 Padrão da raça Campeiro com ênfase em expressão e caracterização racial. 

Curitibanos, 8 de outubro de 2021

 LUIZ ERNANI HENKES -  Superintendente do Serviço de Registro Genealógico da ABRACCC 

IVENS ORTIGARI JUNIOR – Presidente da ABRACCC


