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EDITAL DE 26 DE SETEMBRO DE 2016

Concurso para Juiz de Adestramento do CBPA

O CBPA através de seu Conselho de Juízes de Adestramento no uso de suas atribuições
estatutárias resolve abrir Concurso para Juiz de Adestramento, conforme aprovado e
autorizado na Assembleia Geral realizada na Cidade de Indaiatuba por ocasião da Sieger
2016.

1-Local e Data
O Concurso será realizado em São José dos Campos, Estado de São Paulo, SP, nos dias 17 e
18 de dezembro de 2016, por ocasião da realização da 14ª Exposição de Criação da
Associação de Criadores do Cão Pastor Alemão do Vale do Paraíba – ACCPAVP.
A prova terá início no sábado, dia 17/12/2016 às 9:30 horas no local de realização da
exposição, onde receberão as instruções para participação da mesma.
A prova prática ocorrerá no dia 18/12/2016 a partir das 07:00 horas, com a realização de
uma prova simulada de adestramento.

2-Requisitos
Só poderão participar do concurso os candidatos que preencherem os requisitos
mencionados no Estatuto do CBPA, no Plano de Carreira para Juízes de Adestramento do
CBPA e Regimento Interno dos Juízes de Adestramento do CBPA.
a). Ser sócio do CBPA.
b). Estar em pleno gozo de seus direitos estatutários.
c). Ter participado como condutor com pelo menos um cão e em um mínimo de duas provas
oficiais de adestramento sendo aprovado em pelo menos uma vez, no grau IPO1.
d) Demais requisitos constantes do Estatuto do CBPA, no Plano de Carreira para Juízes de
Adestramento do CBPA e Regimento Interno dos Juízes de Adestramento do CBPA.
As inscrições deverão ser feitas até a data limite, que é dia 02 de dezembro de 2016.
Confirmada a participação deverá ser efetuado o pagamento da taxa de inscrição.
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3-Taxa de inscrição
Será cobrada uma taxa de inscrição no valor de R$200,00 (duzentos reais) que deverá ser
paga ao CBPA através de transferência ou depósito bancário, na conta corrente do CBPA
constante no site www.clubepastoralemao.com.br até o dia 09 de dezembro de 2016 cujo
comprovante
deverá
ser
encaminhado
por
e-mail
à
secretaria
do
CBPA
(secretaria.cbpa@gmail.com).
A participação na prova só será possível com o pagamento da taxa até a data acima
mencionada.
O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese
alguma, salvo em caso de cancelamento do Concurso por conveniência do CBPA.

4-Concurso

O Concurso constará de três fases:
1.Primeira fase: prova escrita e oral em 17/12/2016.
2.Segunda fase: prova prática em 18/12/2016.
3.Terceira fase: processo de formação, constituindo-se na a última etapa do processo de

ingresso de acordo com o § 1º do artigo 48 do Estatuto do CBPA.

4.1

Primeira fase (A): Prova Escrita.

Será dividida em três partes como descrito abaixo:
a) Questões de interpretação de um julgamento de proteção. (Com consulta as
Diretrizes para a Prova Internacional do Cão de Utilidade e para a Prova
Internacional do Cão de Faro da FCI.);
b) Questões de múltipla escolha com somente uma resposta correta (Sem consulta);

c) Questões discursivas, sucintas, que deverão ser preenchidas à mão, em letra legível,
com caneta esferográfica de tinta preta ou azul. (Sem consulta).

Essa fase terá a duração de 3 (três.) horas.
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Cada uma das provas referidas nos itens a, b e c valem cem pontos, e a media aritmética
das três provas será a nota final da prova escrita.
Serão aprovados os candidatos que obtiverem média de no mínimo 70 pontos, com nota
mínima de 50 pontos em cada uma das partes.
4.2. Primeira fase (B): Prova Oral
A Banca Examinadora formada por três Juízes do Quadro de Juízes de Trabalho do CBPA
examinará o candidato formulando perguntas sobre os temas abaixo mencionados.
Com base nisto, cada membro da Banca Examinadora dará uma nota que variará de 0 a 100.
A nota dessa fase será a média aritmética das notas de cada membro da Banca
Examinadora. Estará aprovado, nessa fase, o candidato que alcançar no mínimo 70 pontos,
com nota mínima de 50 pontos de cada membro da banca.
Essa fase terá a duração de aproximadamente 40 minutos.
4.3

Segunda Fase: Prova Prática

Os candidatos aprovados na primeira fase do Concurso, acompanharão as apresentações dos
conjuntos no Campeonato Brasileiro de Adestramento do CBPA, ou outra prova a critério da
Banca Examinadora, e preencherão as súmulas apresentadas e darão as notas aos conjuntos
designados para acompanhamento.
Com base na avaliação feita pelos candidatos cada membro da Banca Examinadora dará uma
nota que variará de 0 a 100. A Nota dessa fase será a média aritmética das notas de cada
membro da Banca Examinadora. Estará aprovado, nessa fase, o candidato que alcançar no
mínimo a média aritmética de 70, com nota mínima de 50 pontos de cada membro da banca.

5-Aprovação
1-Para aprovação será exigida em cada fase a nota mínima de 70 (setenta).
2-A não aprovação em uma etapa implica no não prosseguimento no exame.

6-Temas a serem abordados no Concurso:
Os temas a serem abordados no concurso para as duas fases são:
6.1 – Prova Escrita
·Caráter, qualidades, comportamento e temas gerais sobre o cão de utilidade.
·Diretrizes para a Prova Internacional do Cão de Utilidade e para a Prova Internacional do
Cão de Faro da FCI.
1.Disposições Gerais.

CBPA - Clube Brasileiro do Pastor Alemão
Rua Oswaldo Fonseca nº130, sala 3, Conservatória, Rio de Janeiro - CEP 27655-000 e.mail: secretaria.cbpa@gmail.com Telefone: (24) 2438-1988 – site: http://www.clubepastoralemao.com.br

2.Normas para figuração.
3.Provas constantes nas Diretrizes para a Prova Internacional do Cão de Utilidade e para a
Prova Internacional do Cão de Faro da FCI.
6.2 – Prova Oral
·Caráter, qualidades, comportamento e temas gerais sobre o cão de utilidade.
·Diretrizes para a Prova Internacional do Cão de Utilidade e para a Prova Internacional do
Cão de Faro da FCI.
1.Disposições Gerais.
2.Normas para figuração.
3.Provas constantes nas Diretrizes para a Prova Internacional do Cão de Utilidade e para a
Prova Internacional do Cão de Faro da FCI.
4.Perguntas com base em interpretações de trabalhos em vídeos nas seções de faro,
obediência e de defesa e proteção.
6.3 – Prova Prática
A Banca Examinadora, com base em projeção de vídeos e/ou no desenrolar de provas de
trabalho questionará o candidato a respeito de pontuações e penalizações, dos times
atuantes.
7. Comunicação do Resultado
O resultado do concurso:
“Aprovado“ ou “Reprovado“ será comunicado ao candidato logo após a realização das provas,
das fases 1 e 2 após o cômputo dos pontos obtidos.
Após a divulgação dos resultados os candidatos aprovados deverão participar de processo de

formação, constituindo este, a terceira e última etapa do processo de ingresso de acordo com o
§ 1º do artigo 48 do Estatuto do CBPA.
8. Banca Examinadora
A Banca Examinadora será composta por Celso Roberto Machado Pinto, Silvio Otávio
Guimaraes e Sérgio Mandelbaum Voscaibonik sendo a presidência exercida pelo primeiro.
9. Disposições Gerais
Os candidatos deverão encaminhar para o CBPA formulário de inscrição com os dados
constantes do anexo 1 do presente Edital e demais documentos comprobatórios necessários.
Recebido o pedido de inscrição, a Banca Examinadora informará ao postulante a Juiz se sua
inscrição foi aceita, e se o mesmo preenche todos os requisitos exigidos para participação.
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Após a aceitação o inscrito deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição para se tornar
candidato.
Para casos omissos neste Edital e no Plano de Carreira de Juízes de Adestramento do CBPA
serão consideradas as disposições do CBKC sobre exames de Juízes.

Celso Roberto Machado Pinto
Presidente do Conselho de Juízes de Adestramento
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ANEXO 1 – Dados para inscrição.

NOME:
RG:
Data de nascimento:
Endereço:
Cidade:
Profissão:
Data de associação CBPA:
Observações:

CPF:

e-mail:
Telefone(s):
Estado:
Grau de
Instrução:
Núcleo:

