EDITAL 001/2017
ABERTURA DE VAGAS
Inspetor Técnico para o Serviço do Registro Genealógico das Raças Hereford e
Braford
A Associação Brasileira de Hereford e Braford (ABHB) de acordo com o disposto no item
5-b) do capítulo I da PORTARIA SNAP Nº 47, DE 15 DE OUTUBRO DE 1987, do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), sob a delegação da Associação Nacional de
Criadores “Herd-Book Collares”, para raça Hereford (aspada e mocha) e de acordo com a
PORTARIA Nº 587, DE 05 DE JUNHO DE 2003, do MAPA, para a raça Braford, resolve:
De acordo com o aprovado em reunião do Conselho Deliberativo Técnico, registrado em
ata n° 01/2017 de 14 de março de 2017, abrir processo de seleção e credenciamento de
Inspetores Técnicos para Registro Genealógico, habilitados a realizar os serviços zootécnicos
delegados pelo MAPA, como autônomos, visando à identificação e inspeção dos animais
registrados ou controlados das raças Hereford (aspada e mocha) e Braford, de acordo com as
diretrizes e legislação aplicável pelos Serviços do Registro Genealógico das Raças Hereford e
Braford. Além do registro genealógico, o inspetor deverá atuar em julgamentos de admissão nas
exposições oficiais e realizar atividades de fomento e extensão na região onde está designado.
O processo visa o preenchimento de 01 (uma) vaga para o Estado de São Paulo.
1. Candidatos
Médicos Veterinários, Zootecnistas ou Agrônomos, devidamente registrados no conselho
profissional correspondente, que tenham referência profissional, conhecimento técnico e
experiência na área de prestação de serviços em pecuária de corte. É indispensável ter
disponibilidade para viagens, facilidade de comunicação interpessoal e trabalho em equipe,
fluência verbal e escrita em língua portuguesa, conhecimento básico de informática.
2. Dedicação
Parcial, na modalidade de Profissional Autônomo, com registro na Prefeitura de residência
do Candidato, ou como Empresa de Assistência Técnica na modalidade EIRELE; conforme a
demanda dos criadores da região correspondente.Período de validade da atuação como Inspetor
Técnico, por 01(um) ano, sendo possível a revalidação, se for de interesse de ambas as partes,
Inspetor Técnico e ABHB.

3. Remuneração
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Conforme a tabela de emolumentos da Associação Brasileira de Hereford e Braford
disponível no site www.abhb.com.br
4. Requisitos para Inscrição
4.1 Currículo profissional;
4.2 Cópia autenticada da carteira profissional;
4.3 Comprovante de Residência;
4.4 Carta de apresentação de Associado da ABHB ou de Inspetor Técnico de Registro
credenciado pela ABHB; e
4.5 Ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada;
5. Período de inscrição
As fichas de inscrição acompanhadas da carta de apresentação poderão ser enviadas
através de correio ou por meio eletrônico (escaneadas por email) de 07 de abril até 05 de
maio de 2017. As fichas de inscrição poderão ser obtidas através do site
www.abhb.com.br e enviadas para o email sup.hereford@braford.com.br ou via correio para a
ABHB (Avenida General Osório, 1094 CEP 96400-100 Bagé/RS)
6. Processo de seleção
O processo de seleção é regulamentado pela ABHB através do anexo C da normativa REG 03
Instruções para Credenciamento e Descredenciamento de Inspetores Técnicos para
Registro, disponível no site da ABHB (www.abhb.com.br), bem como todas as fichas
necessárias a realização das etapas do processo de seleção.
Os candidatos selecionados para a prova teórica deverão fazer pagamento de taxa de inscrição,
no valor de R$ 100,00 reais, diretamente na sede da ABHB ou através de depósito
bancário com a apresentação do comprovante.
Todas as fases do processo de seleção serão eliminatórias.
6.1 Seleção por análise curricular e cartas de apresentação – a seleção será realizada
pela Superintendência de Registro Genealógico, pelo Presidente e membros do Conselho
Deliberativo Técnico. Os candidatos cujos currículos forem selecionados terão seus
nomes divulgados no site e serão avisados através do email para que compareçam na
entrevista.
6.2 Entrevista - os nomes dos candidatos que tiverem seus currículos selecionados serão
entrevistados em data e horário a ser divulgado.
6.3 Prova teórica – os candidatos considerados aptos na entrevista terão seus nomes
divulgados no site. A bibliografia será enviada por via eletrônica, e a prova será realizada
na sede da ABHB em Bagé (RS) em data a ser definida.
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A prova será composta de 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha que abrangerão
os seguintes assuntos:
6.3.1 Questões institucionais
6.3.2 Registro Genealógico e Parâmetros de Seleção das Raças Hereford e Braford
6.3.3 Organização de exposições
6.3.4 Melhoramento genético e programas de melhoramento credenciados pela ABHB
6.3.5 Programa Carne Pampa
6.3.6 Morfologia e Fisiologia Bovina
6.4 Prova prática – os candidatos que obtiverem 70% de acerto na prova teórica farão a
prova prática, em propriedade criadora de Hereford e Braford, em data a ser definida.
Esta prova será organizada e conduzida pela Superintendência de Registro Genealógico,
pelo Presidente e membros do Conselho Deliberativo Técnico e consistirá na avaliação
de animais destinados a marca, baseada no padrão racial Hereford e Braford e avaliações
dos programas de melhoramento genético. O candidato deverá avaliar cada animal
conforme os parâmetros propostos, justificando suas afirmações.
7. Fase de treinamento
Os primeiros colocados na prova prática, designados para cada região, passarão pelo
período de treinamento, sendo reavaliados no final de cada fase. O treinamento consistirá em:
7.1 Estágio de acompanhamento - o candidato irá acompanhar 3 (três) inspetores
técnicos já credenciados pela ABHB, de regiões distintas, a visitas para seleção de animais
em no mínimo, cinco propriedades diferentes. Devendo ao final do estágio solicitar ao
inspetor técnico o envio a ABHB do Parecer de Estágio de Inspetor Técnico.
7.2 Participação em Julgamento de Admissão e Classificação de Exposição válida
para ranking nacional. Ao final o candidato irá apresentar o documento: Declaração
de Acompanhamento de Exposição.
7.3 Apresentação do Certificado de Participação no Curso de Atualização e
Julgamento das Raças Hereford e Braford até o final do processo de treinamento.
7.4 Apresentação do Certificado de Participação no Curso Internacional de
Melhoramento Genético de Bovinos de Corte do Pampaplus até o final do
processo de treinamento.
Os candidatos serão avaliados ao final de cada fase e em caso de desempenho não satisfatório,
o suplente será chamado para realizar o treinamento.
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8. Divulgação dos resultados
Ao final de cada fase do processo de seleção e de treinamento, os nomes dos candidatos
selecionados serão divulgados no site www.abhb.com.br.

Luciano Sperotto Terra
Presidente

Eduardo Valério Teixeira de Souza
Presidente do CDT

Fernando Lopa
CEO

Zilah Maria G. Cheuiche
Superintendente de Registro Genealógico
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