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EDITAL Nº 01/2020 

SELEÇÃO PARA INSPETORES TÉCNICOS DA RAÇA 

ABERDEEN ANGUS 

 

A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CRIADORES “HERD-BOOK COLLARES” 
(ANC) vem pela presente, tornar pública a abertura do Processo para Seleção 
de Inspetores Técnicos da raça Aberdeen Angus. 

1. DA DISPONIBILIDADE DE VAGAS. 

1.1. Há vagas para os estados de Mato Grosso, Goiás, Pará e Tocantins. 
 

2. DA DESCRIÇÃO DA VAGA: 
2.1. O Inspetor Técnico atuará junto à ANC e à Associação Brasileira de 

Angus, estando habilitado a realizar os serviços zootécnicos, como 
autônomo, visando à identificação e inspeção dos animais 
registrados ou controlados da raça Aberdeen Angus, de acordo com 
as diretrizes e legislação aplicável pelo Serviço do Registro 
Genealógico (SRG) da ANC, e também, às avaliações objetivas e 
subjetivas do PROMEBO. 

 
3. DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO NO PRESENTE 

PROCESSO: 
3.1. O candidato a técnico deverá obrigatoriamente ter curso superior em 

Medicina Veterinária, Zootecnia ou Agronomia, comprovado através 
de documento expedido pelos respectivos conselhos. 

3.2. Desejável experiência prévia em pecuária de corte, na área de 
produção animal. 

3.3. Conhecimento de raças bovinas de corte, serviços de registro 
genealógico, provas zootécnicas e programas de melhoramento 
genético. 
 

4. DAS INSCRIÇÕES: 
4.1. Para participação no presente processo, o candidato deverá 

preencher a Ficha de Inscrição e encaminhar para o e-mail 
protocolo@herdbook.org.br até o dia 21/02/2020, juntamente com o 
currículo e carta de apresentação. 

4.2. O candidato receberá o e-mail de confirmação com dados para 
pagamento da taxa de inscrição via depósito bancário. 

4.3. A taxa de inscrição terá o valor de R$70,00 (setenta reais). 
4.4. O comprovante de depósito deverá ser encaminhado para o e-mail 

protocolo@herdbook.org.br impreterivelmente até o dia 21/02/2020. 
4.5. A inscrição somente será confirmada após o envio do comprovante de 

pagamento da taxa de inscrição.  
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5. DAS ETAPAS SELETIVAS: 
5.1. A seleção será divida em quatro etapas: seleção de currículos, a ser 

realizada até o dia 28/02/2020. Os selecionados para a próxima 
etapa realizarão prova teórica, entrevista e prova prática, a serem 
realizadas no dia 20/03/2020. 
 

6. DA PROVA TEÓRICA: 
6.1. A prova conterá questões objetivas e descritivas, sem utilização de 

qualquer material além de caneta. 
6.2. A realização da prova se dará no dia 20/03/2020, em local a ser 

definido, no município de Barra do Garças, MT, com início logo 
após a apresentação do conteúdo, que terá início às 08h00min. 
Para aprovação será necessário aproveitamento de 70%. 

6.3. Os candidatos deverão se apresentar no local com no mínimo 15min. 
de antecedência. 

6.4. Não será permitida a utilização de aparelhos celulares, fones de 
ouvido ou qualquer aparelho eletrônico durante a realização da 
prova. 

6.5. A prova terá duração de aproximadamente 01h30min. 
6.6. O conteúdo será abordado e explicado imediatamente antes da 

aplicação da prova e abrangerá: 
a) Regras de Registro Genealógico; 
b) Parâmetros de seleção da raça Aberdeen Angus; 
c) Programas existentes da raça Aberdeen Angus; 
d) Metodologia de avaliação do PROMEBO. 
 

7. DA ENTREVISTA:  
7.1. Após o término da prova teórica, o candidato deverá se dirigir para a 

sala de entrevista. 
7.2. Ao fim da entrevista o candidato estará liberado, devendo ele 

retornar às 13h30min, onde serão encaminhados ao local da 
avaliação prática. 
 

8. DA PROVA PRÁTICA: 
8.1. A realização da prova prática se dará às 13h30min. do dia 

20/03/2020, em local a ser definido, devendo o candidato se 
apresentar com no mínimo 15min. de antecedência. Para aprovação 
será necessário aproveitamento de 70%. 

8.2. O resultado das provas será encaminhado diretamente aos 
candidatos através de e-mail até o dia 27/03/2020, juntamente com a 
data definida para o credenciamento, o qual poderá ser de forma on-
line. Após o credenciamento, deverão os aprovados acompanhar ao 
menos um Inspetor Técnico já credenciado, durante um serviço de 
inspeção. 
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