EDITAL Nº 180002 - ENTRADA DE NOVOS ASSOCIADOS

CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO PARA
NOVOS ASSOCIADOS DA ASSOCIAÇÃO GEMOLÓGICA DO ESPÍRITO
SANTO (AGES)
A Associação Gemológica do Espírito Santo no uso de suas atribuições, faz
saber que será realizado PROCESSO SELETIVO, visando o aumento de seu
corpo de associados, sendo a própria entidade responsável pela
operacionalização da seleção dos candidatos inscritos, sendo assim, convoca os
candidatos a novos membros, que se inscrevam até o dia 26 de setembro de
2018
pelo
site
da
associação
no
endereço
eletrônico:
http://agesgemologia.com/associar-se/, para a prova objetiva presencial a ser
realizada no dia 29 de setembro de 2018, das 14h30min na 4Work Coworking,
localizado no endereço: Avenida Antonio Gil Veloso, Edificio Ricardo Salles nº
1818 Praia da Costa – Vila Velha, ES . A prova abrange os temas relacionados
a abordagem da instituição, conforme o ANEXO II, devendo o candidato
encaminhar posteriormente a aprovação com os documentos determinados no
estatuto da instituição, conforme o ANEXO I.
O processo seletivo será regido pelas disposições e regras contidas no presente
edital. E será realizado de forma presencial, com teste objetivo, no qual o
candidato deve acertar no mínimo 60% das 15 questões no tempo de 30
minutos. Após a aprovação no exame, o candidato deve encaminhar os
documentos requeridos até o dia 07 de outubro de 2018, o candidato que não
entregar dentro do prazo os documentos, está automaticamente reprovado, o
candidato que não possuir um dos requisitos do anexo I não será aceito.
A AGES não cobra taxas para a realização do exame, porém o candidato que
não obtiver êxito, pode apenas prestar o exame outra vez após no próximo
edital, não sendo possível a realização dos exames fora da data e horários
descrito nesse edital.
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O candidato passará a fazer parte do quadro de associados após a aprovação
no teste teórico, a apresentação dos documentos presentes no ANEXO II e a
quitação da primeira anuidade.
Para recurso o candidato deve encaminhar email para o endereço
diretoria@agesgemologia.com na forma do modelo fornecido no anexo III, no
prazo de até 24 horas após o recebimento do resultado do teste. Se da análise
do recurso resultar anulação do item integrante de prova objetiva, a pontuação
correspondente a esse item será atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido. Serão preliminarmente indeferidos
recursos extemporâneos, inconsistentes, que estejam fora de qualquer uma das
especificações e/ou não atendam às exigências estabelecidas neste Edital. Os
recursos não terão efeito suspensivo.
A inscrição do candidato implicará na aceitação das normas para o processo
seletivo contidas nos Comunicados, neste Edital e em outros a serem publicados
ou fornecidos diretamente ao candidato. É de inteira responsabilidade do
candidato acompanhar a publicação de todos os atos, Editais e comunicados
referentes a este processo seletivo no site http://agesgemologia.com/ ou no email
pessoal
inscrito
nesse
processo
na
página
http://agesgemologia.com/associar-se/.

VILA VELHA, 12 DE SETEMBRO DE 2018
ASSOCIAÇÃO GEMOLÓGICA DO ESPÍRITO SANTO
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ANEXO I
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ADMISSÃO
Sobre a admissão de novos associados, a Associação Gemológica do Espírito
Santo determina que o candidato seja aprovado no teste teórico e apresente o
documento de identidade juntamente com o documento que comprove sua
titulação em gemologia, assim como o pagamento da anuidade, tais exigências
estão dispostas no artigo 6º de seu estatuto:
ARTIGO 6º – DA ADMISSÃO DO ASSOCIADO
Poderão filiar-se somente pessoas maiores de 18 (dezoito) anos,
legalmente autorizadas, independente de classe social, nacionalidade,
sexo, raça, cor ou crença religiosa e, para seu ingresso, o interessado
deverá preencher ficha de inscrição na secretaria da entidade, que a
submeterá à Diretoria Executiva e, uma vez aprovada, terá seu nome,
imediatamente, lançado no livro de associados, com indicação de seu
número de matrícula e categoria à qual pertence, devendo o interessado:
I. Apresentar a cédula de identidade;
II. Concordar com o presente estatuto e os princípios nele definidos;
III. Ter idoneidade moral e reputação ilibada, mediante a comprovação;
IV. Assumir o compromisso de honrar pontualmente com as contribuições
associativas (exceto Associados Honorários);
V. Possuir titulação comprovada de graduação em Gemologia, ou pósgraduação em gemologia Nacional ou internacional;
VI. Ser aprovado em avaliação teórica-objetiva, com fim de comprovar seu
conhecimento na área no qual a Associação se dedica (exceto Associados
Fundadores e Associados Honorários).
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ANEXO III
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
A temática cobrada na prova teórica objetiva está relacionada a área de atuação
da associação, sendo toda a cadeia de minerais, gemas, joias e afins, sendo
assim o teste compreende as seguintes temáticas:
1. Identificação, diferenciação, classificação, avaliação e certificação de
minerais, gemas e joias;
•

Propriedades das gemas e minerais;

•

Nomenclatura;

•

Características internas (Inclusões);

•

Imitações, sintéticos, substâncias artificiais e imitações;

•

Aspectos Históricos da gemologia;

•

A diversificação dos aparelhos e tecnologias empregadas na
identificação e avaliação do de gemas coradas e diamantes;

•

Equipamentos e escalas específicas utilizados na Avaliação de
Diamantes;

•

Marcha analítica utilizada para a Identificação, classificação e
avaliação de diamantes brutos e lapidados;

•

Utilização das tabelas de avaliação de gemas coradas e diamante;

•

Certificação Kimberley.

2. Joalheria;
•

Técnicas aplicadas a joalheria;

•

Tipos de ligas e soldas;

•

Aspectos históricos da joalheria.

3. Lapidação;
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•

Técnicas aplicadas na lapidação;

•

Tipos de lapidação;

•

Cristalografia aplicada a lapidação.

Bibliografia Recomendada:
Chaves, L. M. de S. C. – Diamante: a pedra, a gema, a lenda. São Paulo, 2013.
De Souza, E. P. - Contribuição ao Estudo da Aplicação da Digitalização
Tridimensional para Design e a Lapidação de Gemas. Porto Alegre, 2010.
DNPM/IBGM – Boletim Referencial de Preços de Diamantes e Gemas de
Cor. 6ª Ed. 2009.
Klein, C. & Dutrow. - Manual de Ciência dos Minerais. 23ª Ed. Bookman. Porto
Alegre, 2012.
Schumann, W. - Gemas do Mundo. Disal Editora. 2006.
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ANEXO IIII
MODELO DE RECURSO
Os recursos contra o gabarito deverão ser enviados para o e-mail:
diretoria@agesgemologia.com com as seguintes informações:
Assunto: Recurso contra o gabarito
Numero da questão:
Questionamento:
Embasamento:
E-mails de recurso sem assunto, ou com a ausência de um dos campos acima
serão negados, assim como os recursos apresentados fora do período
estabelecido neste edital.
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ANEXO IV
CRONOGRAMA
EVENTO

DATA

Publicação do Edital

12/09/2018

Período de inscrição através do
site

Até o dia 25/09/2018 as
23h59min

Prova teórica-objetiva

29/09/2018 ÁS 14h00min

Divulgação dos Resultados da
prova teórica-objetiva

30/09/2018 as 20h00min

Período de interposição de
recursos

30/09/2018 a 01/10/2018 as
20h00min

Divulgação dos resultados após
recursos

02/10/2018

Apresentação de
documentação requerida

Até o dia 07/10/2018

Pagamento da primeira
anuidade (R$160)

Até o dia 12/10/2018
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