
EDITAL DE SELEÇÃO DE JURADOS  

DA RAÇA CRIOULA 

 

A Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos (ABCCC) realizará processo seletivo para interessados 

em desempenhar, em caráter voluntário e não-remunerado, o encargo de jurado no julgamento das provas 

regulamentadas da raça crioula, de acordo com os critérios do Conselho Deliberativo Técnico e demais 

regulamentos aplicáveis vigentes. A oportunidade é destinada aos profissionais com formação em nível superior 

nas áreas de Medicina Veterinária, Agronômica ou Zootecnia e com recomendável experiência em atividades 

associadas à raça crioula.  

 

1. DA VAGA, DAS INSCRIÇÕES, REQUISITOS E DOCUMENTOS: 

1.1. O presente processo seletivo destina-se ao preenchimento de 10 (dez) vagas; a seleção não está obrigada 

ao preenchimento de todas as vagas disponibilizadas, como, também, poderá, a partir da classificação, a critério 

da associação, formar cadastro de reserva para além das vagas, com validade de até 1 (um) ano após a 

finalização do processo seletivo. 

1.2. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições 

estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento. 

1.3. Os dados cadastrais e as informações prestadas no ato da inscrição são de responsabilidade exclusiva do 

candidato, que arcará com as consequências de eventuais erros, falhas e/ou omissões. 

1.4. Serão considerados documentos de identificação pessoal: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, 

pelas Secretarias de Segurança Pública, carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional 

(ordens, conselhos); passaporte brasileiro (dentro do prazo de validade); carteira nacional de habilitação 

(somente o modelo com foto, obedecido o período de validade) e cédula de identidade para estrangeiros 

(emitida pelo Departamento de Polícia Federal). 

1.5. As inscrições serão realizadas do dia 10/12/2021 até às 17:00 do dia 10/01/2022, presencialmente na sede 

da ABCCC em Pelotas/RS, situada na Avenida Fernando Osório, 1754 A, Três Vendas, ou mediante envio da ficha 

de inscrição preenchida e acompanhada da documentação necessária pelo correio (sedex) para o mesmo 

endereço da sede, ou ainda através de e-mail para: secretaria@abccc.com.br – em todas as modalidades de 

inscrição se recomenda que seja identificado no envelope ou na remessa que se trata de documentação para o 

processo de seleção deste edital. Não haverá taxa de inscrição. 

1.6. A ABCCC não se responsabilizará por inscrição não recebida por motivos de ordem técnica, falhas de 

comunicação ou extravio no serviço de correios. 

1.7. As inscrições enviadas pelos correios deverão chegar no destino ainda dentro do prazo estabelecido no 

item 1.5. 

1.8. Conjuntamente e no ato da inscrição o candidato deverá entregar o seu currículo (curriculum vitae), 

devidamente acompanhado de documentação comprobatória da conclusão da formação superior (graduação) 

exigida; deverá também apresentar uma carta de intenção devidamente firmada e certidão negativa criminal; 

complementarmente, para demonstrar a recomendável experiência na área, poderá juntar declaração(ões), 
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certificado(s) de cursos de extensão, certificado(s) ou afim de que tenha exercido a função de secretário de 

jurado ou que tenha alguma experiência na gestão de estabelecimento de criação de equinos da raça crioula, 

outra graduação e curso(s) de pós-graduação. A habilitação em nível superior (graduação em Medicina 

Veterinária, Agronômica ou Zootecnia), deverá ser comprovada com a apresentação de diploma nacionalmente 

válido e expedido por instituição de ensino superior brasileira reconhecida pelo Ministério da Educação e 

Cultura (MEC); o mesmo critério se aplica aos certificados de conclusão de pós-graduação. 

1.8.1. Não será aceito pedido de juntada, complementação, retirada, substituição ou retificação de documentos 

após o prazo final da inscrição. 

1.9. A partir do gabarito e do respectivo resultado da correção da prova na etapa 2.1.1, o candidato poderá 

interpor recurso de sua prova na forma deste edital. 

1.10. No mérito, as avaliações da etapa 2.1.2 são individuais, sigilosas e irrecorríveis, ressalvados eventuais erros 

formais. Será publicado apenas o resultado conclusivo final da etapa. 

1.11. As comunicações e/ou publicações relativos ao certame serão veiculadas pelo Site Oficial da ABCCC na 

internet (www.cavalocrioulo.org.br) e/ou por e-mail do candidato, sendo responsabilidade deste a gestão de 

sua caixa de entrada e de spam. 

1.12. Os horários definidos neste edital correspondem ao horário oficial de Brasília/DF. 

 

2. DA HABILITAÇÃO, DAS PROVAS E DOS TÍTULOS 

2.1 A seleção será realizada em três etapas, todas de caráter eliminatório: A primeira etapa, composta por uma 

prova objetiva de conhecimentos específicos composta, à critério da associação, de até 30 (trinta) questões; a 

segunda etapa, composta por provas práticas individuais de todas as etapas do Freio de Ouro; e a terceira 

etapa, composta por avaliação psicológica e entrevista.  

2.1.1 Da habilitação e homologação das inscrições: Encerrado o prazo da inscrição, serão analisados os pedidos 

de inscrição quanto a observância dos requisitos e a documentação exigidas pelo edital; em até 10 dias será 

publicado no site oficial da ABCCC a relação de habilitados convocados para as etapas do processo seletivo; o 

não cumprimento na inscrição dos requisitos e documentos exigidos pelo edital, implicará em inabilitação para 

prosseguir no certame.  

 

2.1.2 Primeira Etapa: - Da realização da prova objetiva de até 30 questões 

Duração: 2 (duas) horas (nenhum candidato poderá sair do recinto, antes de decorridos 30 minutos de prova; 

prova individual e sem consulta à materiais impressos, anotações ou meios eletrônicos; apenas caneta 

esferográfica azul ou preta). 

Conteúdo (Regulamentos): Campereada/Team Penning; Crioulaço; Doma de Ouro; Enduro; Prova de Castrados; 

Morfologia; Freio de Ouro; Freio Jovem; Freio do Proprietário; Inclusão de Ouro; Marcha de Resistência; 

Movimiento a La Rienda; Paleteada; Redeas de Ouro; Ranch Sorting; Colégio de Jurados. 

Data de realização: 07 de fevereiro de 2022, às 8h. 

Local: Parque de Exposições Assis Brasil, localizado na BR 116, KM 13, CEP: 93270-710, Esteio/RS, no espaço do 

cavalo crioulo (outros detalhes, caso necessário, serão definidos e comunicados previamente). 
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Resultados: 07 de fevereiro de 2022, a partir das 14h.  

Prazo de Recurso: 07 de fevereiro de 2022 até às 20h, em requerimento fundamentado, remetido ao e-mail 

institucional secretaria@abccc.com.br.  

Resultado dos recursos: 08 de fevereiro de 2022, até às 9h.  

Da aprovação para a próxima etapa: estarão habilitados para a segunda etapa, os candidatos que obtiverem 

aproveitamento igual ou superior a 80% na prova objetiva da primeira etapa. 

 

2.1.3 Segunda etapa - Das provas práticas: 

a) Serão realizadas provas práticas individualmente com cada participante, onde cada um deverá fazer 

avaliações pertinentes a cada prova das etapas do Freio de Ouro.  

b) As provas serão fornecidas através de vídeos que serão transmitidos pela organização desta seleção no dia 

da avaliação. 

c) A avaliação será realizada por uma comissão de, no mínimo, 3 (três) pessoas, jurados ou não, com 

reconhecido conhecimento na área. 

Data de realização: 08 de fevereiro de 2022, a partir das 8h. 

Local: Parque de Exposições Assis Brasil, localizado na BR 116, KM 13, CEP: 93270-710, Esteio/RS, no espaço do 

cavalo crioulo (outros detalhes, caso necessário, serão definidos e comunicados previamente). 

Resultados: 08 de fevereiro de 2022, a partir das 16h.  

Prazo de Recurso: 08 de fevereiro de 2022 até às 20h, em requerimento fundamentado, remetido ao e-mail 

institucional secretaria@abccc.com.br.  

Resultado dos recursos: 09 de fevereiro de 2022 até às 9h.  

Da aprovação para a próxima etapa: estarão habilitados para a terceira etapa, os candidatos que obtiverem 

aproveitamento igual ou superior a 80% nas prova(s) prática(s) da primeira etapa. 

 

2.1.4 Terceira etapa - Da Avaliação Psicológica e Entrevista:  

a.1) Avaliação Psicológica: Na Avaliação psicológica, a(o) profissional buscará analisar a capacidade de 

relacionamento, o equilíbrio emocional e funções cognitivas dos candidatos.  

a.2) Entrevista: Na entrevista se buscará avaliar a capacidade de comunicação, estado mental, domínio oral dos 

regulamentos, aptidão de decisão, integridade, postura ética e imparcialidade. 

Data de realização: 09 de fevereiro de 2022, a partir das 8h. 

Local: Parque de Exposições Assis Brasil, localizado na BR 116, KM 13, CEP: 93270-710, Esteio/RS, no espaço do 

cavalo crioulo (outros detalhes, caso necessário, serão definidos e comunicados previamente). 

O(s) resultado(s) desta etapa será(ão) consolidados no resultado final, dele(s) não admitindo-se recurso. 

 

3. DOS RESULTADOS FINAIS 

O resultado final será publicado até o dia 13/02/2022 no site da ABCCC e/ou mediante comunicação individual 

por e-mail. 
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