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1. INTRODUÇÃO

O presente instrumento tem por objetivo informar aos interessados quais as
medidas e procedimentos padrões que devem ser seguidos e observados para se credenciar
como controlador oficial junto à associação.
A não observância destes procedimentos e medidas pode acarretar em atrasos na
liberação de documentos e erros no atendimento ao associado, sendo o futuro controlador
oficial passível de advertências e sanções por isto.
Ao se ler este informativo o futuro controlador oficial deve seguir todas as
observações fazendo-as juntamente com a Associação Girolando quando necessário. Deve
também ter disponibilidade para se deslocar à associação quando a mesma o comunicar e
realizar os serviços ora prestados para o associado de maneira clara e objetiva.
É interessante notar que somente profissionais formados na área de Ciências
Agrárias, ou ainda técnicos em agropecuária e controladores de entidades conveniadas
(ABCZ, Associação Holandesa, EMATER-MG e Educampo) podem se credenciar para
realizar pesagens oficiais junto à associação Girolando.

2. PROCEDIMENTO

Para se credenciar como controlador oficial da raça Girolando é necessário que
inicialmente se envie um pedido formal de credenciamento ao DPZ, comunicando a região a
ser atendida. Este pedido pode ser enviado via carta, ou e-mail e após análise sumária da
necessidade de haver um técnico naquela região, por parte do setor acima citado, a pessoa
interessada, após receber a confirmação positiva, deve apresentar cópias dos seguintes
documentos:
 Registro Geral (R.G.);
 Cadastro de Pessoa Física (CPF);
 Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV/Z);
 Certificado de Conclusão de Curso (no caso de técnicos em agropecuária);
 Currículo (contendo dados pessoais, como endereço, telefone, e-mail, estado civil entre
outros);
 Uma foto 3x4;

 Termo de Compromisso, ou documento de igual valor (no caso de controladores das
entidades conveniadas).

Estas cópias deverão ser enviadas via correio para a Associação Girolando aos
cuidados do Departamento de Provas Zootécnicas para apurar se o candidato preenche os
requisitos necessários para se tornar um controlador oficial do Serviço de Controle Leiteiro
(SCL). O candidato deverá também agendar alguns dias para realizar as avaliações práticas e
teóricas obrigatórias, quando for solicitado pelo DPZ.
As avaliações consistem de uma prova escrita com base nos métodos e
procedimentos apresentados durante o treinamento fornecido, como também de uma prova
prática, realizada no campo demonstrando a rotina de uma pesagem oficial Girolando,
seguindo os critérios também apresentados durante o treinamento fornecido. O candidato
também passará por treinamento para uso do sistema web no módulo de controle leiteiro, com
o objetivo de se capacitar para o envio dos dados da pesagem por meio desta ferramenta.
Caso o candidato seja aprovado o mesmo receberá automaticamente o Termo de
Habilitação, devendo conferir as informações apresentadas e caso todas estejam corretas,
deverá assinar nos devidos campos (obrigatoriamente com reconhecimento de firma) e
reenviar ao setor supracitado.
É interessante salientar que o candidato estará liberado para atender os associados
inscritos no SCL somente após receber um e-mail informando a conclusão do
credenciamento, como também o login e a senha de acesso ao sistema web para lançamento
das pesagens. Caso estas sejam realizadas e enviadas sem se concluir o processo acima
descrito, a Girolando se resguardará ao direito de rejeitar o material enviado, como também
de anular o processo de credenciamento do candidato.
O candidato, já como controlador, deverá participar obrigatoriamente dos cursos
de atualização, ou reciclagem promovidos pela Girolando. A qualquer momento a Associação
Girolando pode desconsiderar os resultados obtidos pelo candidato e reavaliar a situação para
uma nova apuração dos fatos.

