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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 

Objetivo: Credenciamento de profissionais para atuação nos Cargos 
Técnico de Registro Pêga. 
 
1. FASES DO CONCURSO  
A. Seletiva  
B. Treinamento prático – Durante a Enapêga 2022 

     

. FASE SELETIVA  

. Pré-requisitos: Profissionais, de ambos os sexos, escolaridade mínima 

equivalente a curso superior concluído em Medicina Veterinária, 

Zootecnia ou Agronomia, comprovado através de documento expedido 

pelos respectivos conselhos regionais e certificado de conclusão de curso. 

 Aptidão para ser Inspetor de Registro:  

a) Conduta social, reputação e idoneidade ilibadas;  

b) Atingir 70% de aproveitamento médio na avaliação teorica, sendo este 

critério eliminatório;  

c) Perfil psicológico compatível com a função; 

 

2 – INSCRIÇÕES: 

 

Período de Inscrição: 28/03 a 30/04/2022 

Avaliações Teoricas:  16/05 a 30/05/2022 

Avaliações Psicologicas: Avaliações serão agendadas dentro do prazo de 

inscrições e até o dia 02/05/22, tendo em vista o término das inscrições 

no dia 30/04/22. 
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Local: Associação Brasileira dos Criadores do Jumento Pêga, Av. 

Amazonas, 6020 – Parque da Gameleira - Tel.: (31)3372-1223 - Whats: 

(31)98663-1329 CEP: 30.510-000 - Belo Horizonte – MG. 

 

As inscrições poderão ser feitas de forma presencial, no endereço acima, 

por correspondência enviada para o mesmo endereço acima ou via email 

para o endereço samuel@abcjpega.org.br  

 

Exame psicotécnico e entrevista on line: deverá se pago diretamente a empresa 

responsável.  

 

“CONAPE SERVIÇOS LTDA.” 

CNPJ: 016.669.442/0001-65 

Banco: 237 – Bradesco 

Agência: 0462 

Conta: 021868-5 

Valor:R$250,00 

Após o pagamento, favor enviar e-mail com nome do candidato pagante e e-

mail para envio do recibo de comprovação do pagamento da Avaliação 

Psicológica. 

comercial@conaperh.com.br 

teixeira@conaperh.com.br 

 

As despesas do treinamento prático serão dividas igualmente entre os 

aprovados na fase seletiva. 

 

Eventuais despesas com deslocamento, hospedagem e alimentação serão por 

conta dos candidatos. 

 

 - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: 

 

• Cópia da Cédula de Identidade (RG) ou da Carteira Nacional de 

Habilitação (CNH) 

mailto:samuel@abcjpega.org.br
mailto:comercial@conaperh.com.br
mailto:teixeira@conaperh.com.br
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• Cópia do certificado de conclusão do Curso Superior 

• Currículo 

• Formulário de inscrição (Anexo) devidamente preenchido com 1 foto 3x4 

 

 

3- PROCESSO SELETIVO: 

 

- Análise de currículo -  O currículo será avaliado pelo superintendente do 

SRG, quanto ao cumprimento das exigências relativas, habilidades e 

experiência para exercício do cargo. 

- Provas objetivas- Constará de provas teóricas (on line) a qual será 

exigido aproveitamento igual ou superior a 70% para aprovação. 

 - Consta da fase Seletiva a seguinte avaliação: A. Exame psicotécnico: 

Composto de testes para seleção de indivíduos com a aptidão necessária 

para a função de técnico da raça. O resultado no teste psicotécnico é 

eliminatório; Para a realização dos testes psicotécnicos será contratada 

uma empresa especializada. 

 

 

Informações sobre temas e bibliografia, consultas ao edital e divulgação 

de informações estão disponibilizadas no site da ABCJPÊGA: 

www.abcjpega.org.br  

Esclarecimentos / Contatos pelo e-mail: samuel@abcjpega.org.br  

Telefones: fixo- (31)3372-1223 - Cel- (31) 98663-1329 

Endereço: Associação Brasileira dos Criadores do Jumento Pêga, Av. 

Amazonas, 6020 – Parque da Gameleira - CEP: 30.510-000 - Belo 

Horizonte – MG 

 

 

http://www.abcjpega.org.br/
mailto:samuel@abcjpega.org.br
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4 – ITENS A SEREM AVALIADOS: 

 

4.1: ANÁLISE DE CURRÍCULO  

O superintendente do SRG irá analisar o currículo do candidato, avaliando 

grau de instrução, experiência mínima do candidato. 

 

4.2: CONTEÚDO A SER AVALIADO   

A prova constará de questões sobre conhecimentos gerais em 

equinotecnia e específicos da raça Pêga sendo exigido que o candidato 

atinja no mínimo 70 (setenta) por cento de aproveitamento. O conteúdo 

programático da avaliação está relacionado abaixo: 

 

• Ezoognose 

• Pelagens e particularidades 

• Regulamento de eventos da raça Pêga 

• Regiões anatômicas e zootécnicas 

•   Dinâmica e Locomoção – Conceitos e Terminologias 

•  Conceitos, equipamentos e utensílios na equitação e no manuseio dos 

equideos 

•  Cronometria dentária  

 

Serão realizadas simulações de atuação prática exigidas para o cargo 

a que se candidata, conforme especificado a seguir: 

•  Mensuração do animal 

• Inspeção e avaliação dos animais 

• Cronometria dentária 

• Identificação através de resenha 

• Conhecimento sobre animais jovens e adultos 
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Ficha de 

Inscrição 

 

Nome:   

 

Profissão:   

 

Endereço:   

 

Telefones:   

 

E-mail:   

 

Local e data:   

 

Assinatura do candidato:   

 

Para ser preenchido pela ABCJPÊGA:  

Documentos entregues: 

 (   ) Cópia do RG / CNH/;  (   ) Cópia do Diploma; (  ) Habilitação Profissional 

   

 (   ) Curriculum Vitae;       (   ) Formulário de Inscrição  
 

Responsável pela inscrição:   

 

 

 

 

Foto 


