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Re: Concurso DELEGADO da SEPOL
Contratos idecan [contratos@idecan.org.br]
Enviado:terça-feira, 4 de maio de 2021 11:08
Para: DGAF-SEMAT-Leonardo Giuseppe Alves de Oliveira (DIRETOR DA DLOG)
Cc: comercial@idecan.org.br; DGAF-Jacqueline de Nazareth Sá Diniz (DELEGADO)
Anexos: CC DELPOL Atualizado - 04-~1.pdf  (273 KB )

  
Boa tarde
 
Segue planilha readequada a estimativa de 10.000 inscritos. 
 
Atenciosamente
 
INSTITUTO IDECAN 
Setor de Licitações e Contratos
 
 
 
Em ter., 4 de mai. de 2021 às 10:29, DGAF-SEMAT-Leonardo Giuseppe Alves de Oliveira (DIRETOR DA
DLOG) <giuseppe@pcivil.rj.gov.br> escreveu: 

Prezados,
 
foi verificada que a condição comercial está com a estimativa de 2.000 inscritos.
 
Tendo em vista que a estimativa de inscritos é de 10.000 candidatos, solicito a retificação das propostas,
possibilitando a comparação de preço junto ao mercado.
 
Att,
 
 

Le�n�rd� G�u����� A��e� �� O�����r�

DLOG/DGAF/SEPOL
(21)98596-7036

giuseppe@pcivil.rj.gov.br
 

De: Contratos idecan [contratos@idecan.org.br] 
Enviado: sexta-feira, 30 de abril de 2021 17:15 
Para: DGAF-SEMAT-Leonardo Giuseppe Alves de Oliveira (DIRETOR DA DLOG) 
Cc: comercial@idecan.org.br; DGAF-Jacqueline de Nazareth Sá Diniz (DELEGADO) 
Assunto: Re: Concurso DELEGADO da SEPOL 
 
Boa tarde
 
Segue em anexo planilha conforme solicitado.
 
Informamos que a proposta foi ofertada com a estimativa de 2.000 candidatos. 
 
Atenciosamente
 
INSTITUTO IDECAN 
Setor de Licitações e Contratos
 
 
 
Em sex., 30 de abr. de 2021 às 14:17, DGAF-SEMAT-Leonardo Giuseppe Alves de Oliveira (DIRETOR
DA DLOG) <giuseppe@pcivil.rj.gov.br> escreveu: 

Prezados, 
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não localizei no documento encaminhado a proposta conforme o modelo encaminhado anteriormente.
 
Desta feita, solicito a verificação se o arquivo foi realmente enviado ou no caso negativo que seja apresentada a
proposta conforme o modelo solicitado. 
 

Le�n�rd� G�u����� A��e� �� O�����r�

DLOG/DGAF/SEPOL
(21)98596-7036

giuseppe@pcivil.rj.gov.br
 

De: Contratos idecan [contratos@idecan.org.br] 
Enviado: sexta-feira, 30 de abril de 2021 12:00 
Para: DGAF-SEMAT-Leonardo Giuseppe Alves de Oliveira (DIRETOR DA DLOG) 
Cc: comercial@idecan.org.br; DGAF-Jacqueline de Nazareth Sá Diniz (DELEGADO) 
Assunto: Re: Concurso DELEGADO da SEPOL 
 
Bom dia, prezados
 
Segue em anexo nossa proposta conforme solicitado.
 
Declaramos que estamos cientes e concordamos com as alterações realizadas no termo de referência
e informamos que manteremos os mesmos valores ofertados anteriormente.
 
Atenciosamente
 
INSTITUTO IDECAN 
Setor de Licitações e Contratos
 
 
 
Em qua., 28 de abr. de 2021 às 10:48, Contratos idecan <contratos@idecan.org.br> escreveu: 

Bom dia
 
Confirmamos o recebimento deste email e iremos respondê-lo tempestivamente 
.
 
Desde já agradecemos a atenção dispensada. 
 
Atenciosamente
 
INSTITUTO IDECAN 
Setor de Licitações e Contratos
 
 
 
Em ter., 27 de abr. de 2021 às 13:32, DGAF-SEMAT-Leonardo Giuseppe Alves de Oliveira
(DIRETOR DA DLOG) <giuseppe@pcivil.rj.gov.br> escreveu: 

 
Prezados,
 
tendo em vista as modificações realizadas junto ao Termo de Referência que irá nortear a contratação da
banca organizadora do Concurso de Delegado da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, conforme texto
abaixo, venho por meio deste solicitar a reanálise do orçamento já encaminhado, retificando-o ou ratificando
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onde houver pertinência. De qualquer forma, solicito que o orçamento final seja encaminhado com nova
data.
 
Face que as alterações foram pontuais, as mudanças estão em amarelo, facilitando a localização e análise.
 
Desta forma, fica concedido o prazo de 72 horas para análise e retorno do orçamento final. 
 
Em caso de necessidade extrema sugiro que seja sinalizada e solicitada a dilatação do prazo, sendo
informado o prazo necessário para envio da proposta final.
 
Pontos de Alteração:
 

 
 

1.  A cláusula de barreira, para selecionar os 650 (seiscentos e cinquenta) candidatos mais
bem classificados na prova objetiva preliminar para participação na segunda etapa – provas
discursivas específicas;
 

2. A inclusão da composição de custos, de item que trata de valor e forma de pagamento dos
membros da banca n/f estabelecida no item nº 3.5.6.1. do Projeto Básico.

 
3.  A necessidade de disponibilização de local para acautelamento de arma de fogo nos locais de

prova, bem como desmuniciamento com caixa de areia, sendo de responsabilidade da SEPOL providenciar a
logística necessária para a guarda e o manuseio das mesmas.
 

4. O distanciamento social de 2 metros entre candidatos. Local arejado. Álcool em todas
salas e corredores. Todos fiscais com máscara e face shield.

 
5.  Que a prova objetiva deverá conter questões de múltipla escolha tradicionais (várias

erradas e uma certa, não falso/verdadeiro).
 

 
6. Inscrição máxima em R$ 250,00.

 
 
 
Att,
 

Le�n�rd� G�u����� A��e� �� O�����r�

DLOG/DGAF/SEPOL
(21)98596-7036

giuseppe@pcivil.rj.gov.br
 

De: DGAF-Jacqueline de Nazareth Sá Diniz (DELEGADO) 
Enviado: terça-feira, 27 de abril de 2021 13:12 
Para: DGAF-SEMAT-Leonardo Giuseppe Alves de Oliveira (DIRETOR DA DLOG) 
Assunto: ENC: REUNIÃO 26/04/2021 ACADEPOL, DGAF, SSGA, CPL E ASSEJUR 
 
 

Prezado  Sr. Diretor da DLOG,
 

 
Solicito que seja realizada nova da pesquisa de mercado para a p. contratação,

considerando as recomendações da ACADEPOL, após reunião com os setores técnico desta
Secretaria.
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As novas propostas deverão observar todos os aspectos descritos no Projeto Básico,
inclusive:

 
 

1.  A cláusula de barreira, para selecionar os 650 (seiscentos e cinquenta) candidatos mais
bem classificados na prova objetiva preliminar para participação na segunda etapa – provas
discursivas específicas;
 

2. A inclusão da composição de custos, de item que trata de valor e forma de pagamento dos
membros da banca n/f estabelecida no item nº 3.5.6.1. do Projeto Básico.

 
3.  A necessidade de disponibilização de local para acautelamento de arma de fogo nos locais

de prova, bem como desmuniciamento com caixa de areia, sendo de responsabilidade da SEPOL
providenciar a logística necessária para a guarda e o manuseio das mesmas.
 

4. O distanciamento social de 2 metros entre candidatos. Local arejado. Álcool em todas
salas e corredores. Todos fiscais com máscara e face shield.

 
5.  Que a prova objetiva deverá conter questões de múltipla escolha tradicionais (várias

erradas e uma certa, não falso/verdadeiro).
 

 
6. Inscrição máxima em R$ 250,00.

 
 

Segue cópia do Projeto Básico atualizado.
 
 
 
 

Atenciosamente,
 

Jacqueline de N. S. Diniz
Diretora Administrativa-DGAF
ID 564.951-0

 
 
 
 
 
 

 

Antes de imprimir pense em seu compromisso com o Meio Ambiente 

 

 
"O emitente desta mensagem é responsável por seu conteúdo e endereçamento. Cabe ao destinatário cuidar
quanto ao tratamento adequado. Sem a devida autorização, a divulgação, a reprodução, a distribuição ou
qualquer outra ação em desconformidade com as normas internas da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro
são proibidas e passíveis de sanções e punições cabíveis de acordo com a legislação em vigor." 
 
“The sender of this message is responsible for its content and addressing. The recipient must take care about
the improper treatment. The unauthorized advertisement, copy, distribution or any other action non-compliance
to the Civil Police of Rio de Janeiro State’s internal Security Information Policy and its Standards are prohibited
and subject to applicable current legislation penalties.” 
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“El remitente de este mensaje es responsable de su contenido y direccionamiento. Corresponde al receptor de
los cuidados en el tratamiento adecuado. Sin autorización previa, divulgación, reproducción, distribución o
cualquier otra acción con el reglamento interno de la Policía Civil del Estado Rio de Janeiro están prohibidos y
sujetos a las sanciones y penas aplicables en virtud de la ley.” 

 

 

Antes de imprimir pense em seu compromisso com o Meio Ambiente 

 

 
"O emitente desta mensagem é responsável por seu conteúdo e endereçamento. Cabe ao destinatário cuidar
quanto ao tratamento adequado. Sem a devida autorização, a divulgação, a reprodução, a distribuição ou qualquer
outra ação em desconformidade com as normas internas da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro são proibidas
e passíveis de sanções e punições cabíveis de acordo com a legislação em vigor." 
 
“The sender of this message is responsible for its content and addressing. The recipient must take care about the
improper treatment. The unauthorized advertisement, copy, distribution or any other action non-compliance to the
Civil Police of Rio de Janeiro State’s internal Security Information Policy and its Standards are prohibited and subject
to applicable current legislation penalties.” 
 
“El remitente de este mensaje es responsable de su contenido y direccionamiento. Corresponde al receptor de los
cuidados en el tratamiento adecuado. Sin autorización previa, divulgación, reproducción, distribución o cualquier otra
acción con el reglamento interno de la Policía Civil del Estado Rio de Janeiro están prohibidos y sujetos a las
sanciones y penas aplicables en virtud de la ley.” 

 

 

Antes de imprimir pense em seu compromisso com o Meio Ambiente 

 

 
"O emitente desta mensagem é responsável por seu conteúdo e endereçamento. Cabe ao destinatário cuidar quanto
ao tratamento adequado. Sem a devida autorização, a divulgação, a reprodução, a distribuição ou qualquer outra ação
em desconformidade com as normas internas da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro são proibidas e passíveis
de sanções e punições cabíveis de acordo com a legislação em vigor." 
 
“The sender of this message is responsible for its content and addressing. The recipient must take care about the
improper treatment. The unauthorized advertisement, copy, distribution or any other action non-compliance to the Civil
Police of Rio de Janeiro State’s internal Security Information Policy and its Standards are prohibited and subject to
applicable current legislation penalties.” 
 
“El remitente de este mensaje es responsable de su contenido y direccionamiento. Corresponde al receptor de los
cuidados en el tratamiento adecuado. Sin autorización previa, divulgación, reproducción, distribución o cualquier otra
acción con el reglamento interno de la Policía Civil del Estado Rio de Janeiro están prohibidos y sujetos a las
sanciones y penas aplicables en virtud de la ley.” 



 
GOVERNO DE ESTADO DO RIO DE JANEIRO  

Secretaria de Estado de Polícia Civil 

Departamento Geral de Administração e Finanças 

Divisão de Logística – DLOG 

 

 
 

SEI-360068/000304/2021 – A contratação de serviços técnicos-especializados para elaboração, planejamento, diagramação, 

impressão, logística com vistas à organização e realização da 1ª Fase do concurso público para provimento de cargo de Delegado 

de Polícia de 3ª classe do Quadro Permanente da Secretaria de Estado de Polícia Civil do Rio de Janeiro. 

CONDIÇÃO COMERCIAL  

(Item 4.2 do Termo de Referência) 
1) Valor Total do Serviço (Previsão de despesas do concurso para provimento de cargo de Delegado de Polícia de 3ª Classe.) 
ITEM CÓDIGO DO ITEM E ID ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. 

PREVISÃO DE 

CUSTO TOTAL (R$) 

01 
0540.001.0002 

(Id – 56217) 

CONCURSO PUBLICO, DESCRICAO:  

CONTRATACAO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA NA ORGANIZACAO E 

REALIZACAO DE CONCURSO PÚBLICO. 

UN. 01 R$ 1.600.000,00 

2) Valor Estimado da Taxa de Inscrição:  

Cargo 

Valor de Taxa de 

inscrição estipulado 

pela SEPOL junto ao 

Termo de Referência  

(Item 3.5.4) 

Valor de Taxa de 

inscrição estimada pela 

contratada para custeio 

dos gastos  

(Item 4.5.2 do TR) 

% de utilização da taxa 

de inscrição estipulada 

pela SEPOL 

Delegado de Polícia 
de 3ª Classe 

R$ 250,00 R$ 160,00 64% 

3) Estimativa dos valores por etapa da execução do certame (R$) 

1ª etapa Prova Objetiva Preliminar R$ 800.000,00 

2ª etapa - Provas Discursivas Específicas R$ 160.000,00 

3ª etapa - Provas Orais R$ 160.000,00 

4ª etapa - Exame Psicotécnico R$ 160.000,00 

5ª etapa-Prova de Capacidade Física e 
Exame Médico 

R$ 320.000,00 

 

 

 

 

4) Planilha de Custo Detalhada 

1) Matéria Prima/ Insumos Valor (R$) Percentual (%) 

1.1) TRANSPORTE DE PROVAS 
R$ 640.000,00 40% 

1.2) FISCAIS, COORDENADORES   

1.3)   

   

SUBTOTAL:   



 
GOVERNO DE ESTADO DO RIO DE JANEIRO  

Secretaria de Estado de Polícia Civil 

Departamento Geral de Administração e Finanças 

Divisão de Logística – DLOG 

 

 

2) Aplicação/ Mão de Obra Especializada Valor (R$) Percentual (%) 

2.1)  PROFESSORES PARA ELABORAR PROVAS 
R$ 640.000,00 40% 

2.2)  EXECUÇÃO DE PROVAS EM TODAS AS ETAPAS   

2.3)   

   

SUBTOTAL:   

3) Tributos/ Encargos Sociais Valor (R$) Percentual (%) 

3.1)  IMPOSTOS R$ 80.000,00 5% 

3.2)   

3.3)   

   

SUBTOTAL:   

4) Lucros Valor (R$) Percentual (%) 

4.1)    LUCRO 
R$ 160.000,00 10% 

4.2)   

4.3)   

   

SUBTOTAL:   

5) Despesas Não Previstas/ Outros (*) Valor (R$) Percentual (%) 

5.1)     DESPESAS DIVERSAS QUE VENHAM A OCORRER  
R$ 80.000,00 5% 

5.2)   

5.3)   

   

SUBTOTAL:   

TOTAL (1+2+3+4+5):  (trezentos e vinte mil reais) R$ 1.600.000,00 

5) Juntada à presente de explicação sobre o cenário utilizado para a construção das 
propostas, tais como, a estimativa do número de inscritos, o custo por candidato, 
a atratividade do certame e outros 

6) Juntada à presente do detalhamento de todos os mecanismos e procedimentos 
utilizados para garantir a segurança do certame e a não ocorrência de fraudes. 

EXECUÇÃO 

PRAZO: Conforme item 4.6 do Termo de Referência: 

“4.6. Do prazo para a organização, realização e conclusão do concurso. 

4.6.1. A instituição a ser contratada deverá cumprir todas as etapas do concurso, da organização à entrega dos resultados para 

homologação, preferencialmente em até 8 (oito) meses, a partir da publicação do contrato. 
4.6.2. A instituição, até 10 (dez)dias após a publicação do contrato, apresentará a estimativa do cronograma de prestação de 

serviços, indicando os prazos para a realização de todas as etapas da 1ª fase do concurso, conforme estabelecido no item 4.3.2, 

letra c.” 



 
GOVERNO DE ESTADO DO RIO DE JANEIRO  

Secretaria de Estado de Polícia Civil 

Departamento Geral de Administração e Finanças 

Divisão de Logística – DLOG 

 

 

LOCAL: Conforme item 3.5.7, item ´d` do Termo de Referência: 

“d) O(s) local (is) de realização da prova deverá (ão) ser adequado(s), de fácil acesso e oferecer aos candidatos: 
d.1. os cuidados apropriados para as restrições de natureza sanitária, em razão de catástrofes naturais, epidemias e/ou pandemia, 

conforme o protocolo recomendado para manutenção de um ambiente seguro e saudável, especialmente no contexto da Covid-19, 

na forma do item 4.5.2.1. do presente projeto básico; 

d.2. instalações próprias para cadeiras de rodas ou rampa para deslocamento de portador de deficiência ou qualquer outra 
condição especial informada no requerimento de inscrição; 

d.3. oferecer 20 (vinte) vagas para estacionamento, destinadas à Comissão do Concurso e Organizadores.” 

VIGÊNCIA DA PROPOSTA: 120 DIAS 

EMPRESA CONSULTADA 

RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL 

ENDEREÇO: 

CRS 502 BLOCO C, 502LOJA 37 PARTE 673        ASA SUL CEP:    70.330-530                                    

Cidade:  Brasília                         UF: DF 

                                                                                                    

DADOS BANCÁRIOS 
NOME DO BANCO AGÊNCIA 

Nº DA CONTA 

CORRENTE 

SANTANDER 4279 130050115 

TELEFONE / FAX 
61) 3248-7021 

SITE / E-MAIL 

www.idecan.org.br/contratos@idecan.org.br 

INSCRIÇÃO 
CNPJ ESTADUAL MUNICIPAL 

04.236.076/0001-71 0765900800169 ISENTO 

Declaramos inteira submissão ao presente Termo e à                             
legislação vigente. 

 
 

 

Em Brasília, 29 de abril de 2021 

 

Obs.:  
1) Conforme determinação contida no voto CG-2 2950/2012 do TCE-RJ não serão aceitas as propostas de licitantes, que 

contenham valores relativos aos tributos IRPJ e CSLL (Ofício PRS/SSE/CSO 22150/2012); 

2) É vedado o cômputo dos custos relativos dos Imposto Sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ – e à Constituição Social 

sobre o Lucro Líquido – CSLL – na elaboração das propostas de preços e dos orçamentos dos licitantes, assim como na 

planilha de composição dos custos unitários elaborada pelo órgão licitante (Resolução PGE nº 3758/2015 de 1205/2015). 

 



 

 

 
 
 
AO GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DA POLÍCIA CIVIL                                    
SUBSECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 

 
  

Proposta Técnica de Prestação de Serviços nº 34/2021 
 
  
Brasília/DF, 29 de abril de 2021. 



  

 

 

 

1. Objeto 

 

 A presente proposta de prestação de serviços de consultoria especializada do Instituto 

de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional – IDECAN tem por objeto 

contratação de serviços técnico especializados, objetivando a organização e a realização da                

1ªFase do Concurso Público para o provimento de vagas de cargos 

de Delegado de Polícia de 3ª Classe, do quadro permanente da Secretaria 

de Estado de Polícia Civil do Rio de Janeiro. 

 

2.1 Dados Cadastrais 

 

 

2.2 Natureza Jurídica 

 

O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL 

NACIONAL – IDECAN foi instituído em 21 de dezembro de 1998 e registrado no Serviço 

Registral de Títulos e Documentos – Serviço Registral das Pessoas Jurídicas, com o protocolo 

no 19.208, no Livro A-5, registro de no 2.801 do Livro no A-13, de 11 de janeiro de 2001.  

 

O IDECAN é uma associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, sem caráter político, 

racial ou confessional, autônoma em suas decisões, com personalidade jurídica própria e 

patrimônio distinto do patrimônio de seus e associados, foi constituído por tempo indeterminado 

e criado com amparo no artigo 5o, incisos XVII e XVIII, da Constituição Federal, regido pela Lei 

no 10.406/2002 - Código Civil - artigos 53 ao 61.  

 

 

 

RAZÃO SOCIAL: Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial 

Nacional. 

CNPJ: 04.236.076/0001-71 

INSCRIÇÃO DF: 07.659.008/001-69 

ENDEREÇO SEDE: SHCS Quadra 502,Bloco C, Loja 37, Parte 673, Brasília/DF 

TELEFONE/FAX: 61) 3248-7021 

E-MAIL: contratos@idecan.org.br   

SITE: www.idecan.org.br 

PRESIDENTE: Vitor Pereira Gonçalves 

http://www.idecan.org.br/


  

 

 

 

O IDECAN é dirigido por uma Assembleia Geral e uma Diretoria Executiva, tendo, ainda, um 

Conselho Fiscal. A Diretoria Executiva é composta por Presidente, Vice-Presidente, Diretor 

Administrativo e Financeiro, Diretor de Processos Seletivos e Secretário Executivo e na 

consecução de seus objetivos não distribui qualquer parcela de seu patrimônio, de suas 

rendas, dividendos, excedentes operacionais ou receitas a qualquer título aos componentes da 

Assembleia Geral, membros da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal, funcionários ou a 

qualquer pessoa; aplica integralmente, no Brasil, os seus recursos na manutenção, 

desenvolvimento e crescimento dos seus objetivos institucionais e mantém escrituração de 

suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua 

exatidão; presta serviços gratuitos e permanentes aos usuários da assistência social, sem 

qualquer discriminação de clientela; e, aplica eventual subvenção e doação para fazer frente 

aos seus objetivos e desenvolvimentos institucionais. 

 

O IDECAN, ao longo dos seus mais de 20 (vinte) anos de atuação, sempre deteve todas as 

condições para participar de licitações públicas, quais sejam: habilitação jurídica, qualificação 

técnica, qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal. Considerando as suas 

finalidades, as quais estão elencadas em seu estatuto, a da pesquisa, a do ensino e do 

desenvolvimento institucional, e, por ser detentor de inquestionável reputação ético-profissional 

e notória especialização (como demonstram os Atestados de Capacidade Técnica emitidos em 

seu favor) e, ainda, por não ter fins lucrativos, o IDECAN poderá ser contratado diretamente 

pelos órgãos públicos da administração direta, indireta e fundacional, sejam no âmbito federal, 

estadual ou municipal, em todas as suas esferas de atuação, com dispensa de licitação, nos 

termos do inciso XIII, art. 24, da Lei 8666/93, tendo em vista que este dispositivo legal 

preconiza que: “É dispensável a licitação: XIII - na contratação de instituição brasileira 

incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento 

institucional, ou de instituição dedicada à recuperação social do preso, desde que a contratada 

detenha inquestionável reputação ético-profissional e não tenha fins lucrativos”.  

 

O Tribunal de Contas da União, em sessão plenária de 27 de outubro de 1993, com acórdão 

publicado no DOU de 16 de novembro de 1993, ratificou tal posição, confirmando a legalidade 

da contratação de instituição sem fins lucrativos e de notória especialidade, dispensando o 

procedimento licitatório.  

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

2.3 Equipe Técnica 

 

O IDECAN possui corpo técnico formado por profissionais altamente capacitados, todos com 

experiência em grandes processos de seleção e em carreiras públicas. Estes profissionais, 

com formação acadêmica em nível de mestrado e doutorado, coordenam as bancas 

examinadoras e são responsáveis pela qualidade e eficiência nos processos realizados pelo 

Instituto.  

 

Metodologia para elaboração de provas  

 

Contando com uma equipe técnica altamente qualificada, todos os membros com vasta 

experiência em grandes processos de seleção e em carreiras públicas, o IDECAN, sempre 

objetivando um processo totalmente isento e isonômico, preza pelo ineditismo nas questões de 

provas e para que isto se efetive nem mesmo os professores sabem em qual certame serão 

aplicadas as questões elaboradas. 

 

Todo o processo é cercado de sigilo. Cada elaborador fica responsável por um conteúdo 
previsto em edital e não sabe quem são os demais elaboradores dos demais conlteúdos.  
 

Os professores têm acesso, apenas, ao conteúdo programático e às atribuições do cargo, além 

do nível de escolaridade.  

Para fins de formalização junto ao elaborador, é lhe exigido a ciência e a assinatura de Termos 

de Compromisso e de Confidencialidade e Sigilo, para cada projeto em que participe. 

O número de professores envolvidos na elaboração das provas varia de concurso para 

concurso, mas a seleção desses profissionais leva em conta idoneidade, competência e 

formação pedagógica na área, domínio dos assuntos a serem abordados nas provas e na 

metodologia para elaboração das questões e capacidade de manter sigilo.  

 

Geralmente o conteúdo programático do concurso é determinado pelo contratante, mas 

dependendo do caso, o contratante pode apenas informar o perfil do profissional que deseja 

admitir e o nível de escolaridade exigido, deixando sob a responsabilidade da instituição a 

apresentação dos conteúdos a serem abordados nas provas, os quais serão submetidos à 

apreciação da comissão do concurso  

 

Além de todos os protocolos a serem seguidos para a segurança total do processo, as 

questões elaboradas ainda passam por revisores. Existe um primeiro revisor que recebe as 

provas e as formata nos moldes em que são aplicadas. Em seguida, existem professores 

especialistas na área de português que revisam todas as questões. Em seguida, o material 

retorna à coordenação pedagógica, que acrescenta suas orientações e solicita ao elaborador 

que efetue as devidas modificações, caso necessário. Estas revisões verificam a língua 

portuguesa, técnicas de formulação de questões e se o conteúdo está coerente com o previsto 

no edital. Por fim, ainda há a revisão final da diagramação da prova finalmente impressa. 



  

 

 

 

2.4 Representações Regionais 

 

O IDECAN possui capilaridade nacional. Com sede em Brasília/DF, possui ainda 

representações/bases logísticas em todas as capitais e também em cidades que são polos 

regionais. Assim, todo o processo logístico é realizado com agilidade, segurança e eficiência, 

logo, os processos de seleção podem ser realizados mantendo os padrões de qualidade, 

simultaneamente, em todo o Brasil. Trata-se de estrutura ímpar na realização de concursos 

públicos e processos seletivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Órgãos Atendidos 

 

O IDECAN ao longo de sua trajetória já atendeu milhares de candidatos em todas as regiões do Brasil, 

realizando concursos, processos seletivos, avaliações educacionais e vestibulares em órgãos públicos 

de todas as esferas do Poder Público, com etapas em capitais e interior, com grande sucesso. Dentre os 

órgãos atendidos, podemos destacar em suas respectivas áreas: 

Jurídica 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saúde e Educação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciência e Tecnologia 

 

 

 

 

 

Administrativa  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

2.6 Plano de Segurança 

2.6.1 – Da Segurança do Complexo Operacional 

A realização de Concursos Públicos requer total sigilo e confidencialidade. Possuir parque 

gráfico e de produção é um requisito fundamental, como também o é dotar toda estrutura dos 

mais modernos e rígidos processos de segurança. Assim, nosso complexo possui: 

▪ Monitoramento total, por circuito fechado de tv; 

▪ Controle de acesso por biometria; 

▪ Restrição de acesso a aparelhos de telefonia celular e outros eletrônicos; 

▪ Rede de dados interna e criptografada; 

▪ Sala cofre e convênio com transportadora de valores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.2 – Dos Procedimentos de Transporte dos Malotes de Provas 

O transporte de todo o material de aplicação da base operacional até os locais de prova será 

realizado por meio de caminhão próprio e desidentificado, com escolta garantindo 

monitoramento integral e em tempo real, ou empresa e segurança privada contratada para 

esse fim, seguindo a seguinte ordem: 

• Saída do cofre da Empresa para Companhia aérea. 

• Retirada da Companhia aérea na cidade da execução, e confinamento em local 

reservado; 

• Distribuição nos locais de provas. 

• Recolhimento nos locais de prova, direto para companhia aérea, com destinação final a 

sede da empresa em Brasília-DF. 

 



  

 

 

 

     

 

Já os malotes de segurança terão cadeados e lacres, o que impede qualquer violação antes do 

horário previsto para a abertura. 

 

 

 

 

 

 

    

Além da garantia de uma perfeita execução dos serviços, toda a equipe estará preparada para 

garantir a segurança e a lisura da aplicação. 

 

2.6.3 - Da Aplicação das Provas 

 

O IDECAN é rigoroso no processo de contratação de profissionais para a aplicação dos 

certames seletivos que organiza. O pessoal contratado possui experiência na fiscalização da 

aplicação de provas e passa por rigoroso processo de treinamento e capacitação, além de 

contar com material didático completo e ferramentas de controle das fases do trabalho de 

fiscalização.  

Portanto, o IDECAN se obriga a: 

 

▪ Designar um Coordenador Geral para iniciar o planejamento e seleção dos 

estabelecimentos educacionais a serem locados para as provas com espaço físico 

adequado, com conforto para os candidatos e obedecendo o distanciamento social 

conforme diretrizes da Organização Mundial de Saúde e autoridades médicas; e 

▪ Treinar e qualificar devidamente toda a equipe profissional envolvida no processo para 

exercer sua função, inclusive quanto ao atendimento a pessoas com deficiência e/ou 

atendimento especial, bem como sanar toda e qualquer dúvida em relação à execução 

e organização do Processo Seletivo, disponibilizando às suas expensas, os 

GPSs dispostos em malotes 
Malotes lacrados com cadeados digitais 



  

 

 

 

profissionais que atuarão na aplicação e fiscalização das provas, responsabilizando-os 

interinamente pelos serviços; e  

▪ Alocar, treinar e qualificar pessoal para aplicação das provas objetivas (fiscais - 

inclusive equipe reserva - e outros profissionais de apoio), devendo observar que os 

Fiscais de Salas serão obrigatoriamente profissionais com experiência em aplicação 

de provas; e 

▪ Fornecer manual de instruções quanto aos principais procedimentos a serem adotados 

no dia da aplicação de provas e orientar especialmente quanto ao vestuário, proibição 

de uso de aparelhos eletrônicos e padronização dos procedimentos; e 

▪ O treinamento dos fiscais de sala será padronizado e unificado, ministrado por 

coordenador experiente com didática para treinamento e com manual de orientação, 

contendo o passo-a-passo (checklist) do trabalho a ser realizado, incluindo o 

treinamento para o uso de detectores de metais. Eventuais fiscais cadastrados que 

não participarem dos treinamentos serão excluídos do certame; e 

▪ Disponibilizar comunicado à Contratante referente à data, horário e local do treinamento 

da equipe envolvida no processo e, também, disponibilizar Manual de Instruções 

utilizado por Coordenador/Fiscais, com antecedência mínima de 3(três) dias, haja vista 

que representantes da Contratante poderão participar da reunião, como fiscalizadores 

da execução dos serviços contratados. 

O Manual de Instruções conterá passo-a-passo (checklist) com a orientação do fiscal de sala 

por horário de execução dos serviços. 

 

A equipe de aplicação será composta de: 

 

▪ Coordenador Geral de Cidade; 

▪ Coordenador de Prédio/Bloco; 

▪ Fiscal de Sala: serão designados, pelo menos, 2 (dois) fiscais por sala, obedecendo ao 

parâmetro de 1 (um) fiscal para cada 20 (vinte) candidatos; 

▪ Fiscal de Apoio (auxiliar da coordenação e fiscal para recepção dos candidatos): serão 

designados 2 (dois) fiscais de apoio à coordenação para até 800 (oitocentos) 

candidatos alocados e 4 (quatro) fiscais de apoio à coordenação para locais a partir de 

801 (oitocentos e um) candidatos alocados. Obrigatoriamente este número deverá ser 

ampliado a depender do quantitativo de candidatos;  

▪ Fiscal Volante: serão designados número suficiente de fiscais volantes, para 

acompanhar os candidatos nas saídas que se fizerem necessárias das respectivas 

salas, distribuídos de acordo com a necessidade de cada local de prova e 

proporcionalmente ao quantitativo de candidatos. No mínimo dois fiscais, um do sexo 



  

 

 

 

masculino e um do sexo feminino,serão designados para a entrada dos respectivos 

banheiros; 

▪ Fiscal Reserva (fiscal para recepção dos candidatos e substituições); 

▪ Fiscal para Atendimentos Especiais; 

▪ Porteiros; e 

▪ Auxiliar de Limpeza. 

O banco de dados dos profissionais que trabalharão na aplicação do Processo Seletivo poderá 

ser enviado à Contratante, contendo a listagem com nome, CPF, função dos 

colaboradores/profissionais no prazo máximo de até 48 (quarenta e oito) horas após o término 

da etapa.  

 

Em cada unidade de aplicação haverá um representante legal do IDECAN para 

acompanhamento de todas as etapas de realização do Processo Seletivo, inclusive para 

acompanhamento presencial nas datas de aplicação das provas.. 

 

Serão também disponibilizados, em cada unidade, banheiros específicos aos candidatos que 

concluírem a prova e estiverem saindo definitivamente do local de prova.  

 

2.6.4 – Dos Procedimentos de Segurança no dia da Prova 

 

Os malotes de segurança terão lacres e cadeados rastreados o que impede sua violação antes 

do horário previsto para a abertura. 

 

 

 

 

 

 

Além da garantia de uma perfeita execução dos serviços, toda a equipe estará preparada para 

garantir a segurança e a lisura da aplicação.  

 

Os procedimentos de segurança adotados pelo IDECAN para a aplicação são os seguintes: 

 

▪ Os Cartões de Respostas das provas objetivas serão impressos personalizados, serão 

armazenados no sistema computacional e deverão assegurar a correta identificação 

do candidato; e 

▪ O acesso ao local de provas será restrito; e 



  

 

 

 

▪ Os candidatos deverão passar por uma identificação prévia, onde apresentarão o 

documento oficial original com foto e passarão por inspeção por detectores de metais;  

e 

▪ No acesso às salas de provas será feita uma conferência nos nomes e dados de 

identificação com a relação de frequência, apresentado o documento oficial com foto; 

e 

▪ Todas as salas de provas terão detectores de metal, o candidato terá acesso somente 

após passar por vistoria com os detectores; e 

▪ Serão designados seguranças equipados com detectores de metais em cada banheiro 

(de ambos os sexos), para realizar a verificação dos candidatos; e 

▪ Todos os cadernos de prova serão apresentados aos candidatos, quando da aplicação, 

em envelopes lacrados e plastificados, devidamente selados por cada sala de 

aplicação, que serão abertos diante de 2 (dois) candidatos, que mostrarão aos demais 

e testemunharão a integridade do material. A segurança é total, sendo os envelopes 

guardados obedecendo a protocolos de segurança até o dia e hora designados para 

aplicação das provas. Ao final da aplicação, os 3 (três) últimos candidatos assinarão a 

Ata de Sala, que relatará todo o ocorrido quando da aplicação das provas, anotando e 

conferindo qualquer irregularidade porventura existente, assegurando-se, assim, o 

sigilo e a legalidade do Processo Seletivo; e 

Será exigido editaliciamente que o preenchimento dos Cartões de Respostas seja 

realizado exclusivamente por caneta azul ou preta, sendo desclassificado aquele 

que não atender o requisito de segurança. NOTA IMPORTANTE 

O IDECAN investe em inovação e segurança. Para este Processo Seletivo 

oferecemos ao CONTRATANTE o que há de melhor, mais prático e seguro 

procedimento de identificação dos candidatos que realizarão as provas: a 

identificação biométrica e facial de cada candidato!  

 

Objetivando um processo totalmente isento e isonômico, como procedimentos de segurança na 

identificação dos candidatos, o IDECAN realizará a identificação biométrica e facial de 

todos os candidatos após o ingresso nas salas de provas. Trata-se de um processo inovador 

e altamente seguro, que possibilita a identificação precisa dos candidatos. Sua finalidade é 

inibir e/ou identificar candidatos que pretendam ou venham a cometer atos de falsidade 

ideológica ou fraude;  

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

Biometria Facial 

 

Etiquetas nas carteiras com QRcode, com 

dados dos candidatos.

 

 

 

 

COLETA DE BIOMETRIA E RECONHECIMENTO FACIAL:  

 

O IDECAN inova na aplicação de tecnologia de ponta em segurança, utilizando tables para a 

coleta de biometria e reconhecimento facial através de registro fotográfico, de todos os 

candidatos que se fizerem presentes no dia de aplicação das provas e em cada etapa de 

aplicação do certame. 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O banco de dados com a identificação realizada será encaminhado à Contratante, que poderá 

utilizá-lo quando do processo de contratação dos candidatos aprovados e classificados. 

 

Como procedimento acessório, será também realizada a captura da imagem da assinatura 

de todos os candidatos nos Cartões de Respostas, com a utilização de scanner de alta 

definição. A comparação entre a assinatura aposta pelos candidatos classificados é realizada 

utilizando-se de métodos de grafotécnica computadorizada e, se necessário, perícia tradicional 

por profissionais, pois no processo de ingresso poderá haver uma nova coleta de assinatura. 

 

2.6.4.1 – Dos Procedimentos de Segurança no dia da Prova – COVID19 

 

O Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional – 

IDECAN informa as medidas que serão tomadas quando da aplicação de provas para 

Concursos Públicos, seguindo o que preceitua as recomendações da Organização 

Mundial de Saúde – OMS, no combate ao Novo Corona Vírus – Covid19.  

• Todos os locais de provas passarão por limpeza, desinfecção e sanitização a 

cada turno (salas, cadeiras, mesas, bebedouros e etc.), bem como também ao 

final, a fim de deixar a escola limpa e higienizada; 

• Candidatos serão convocados com uma hora de antecedência para evitar 

aglomerações 



  

 

 

 

• Nas entradas dos locais de provas terá tapetes umedecidos em substancias 

químicas desinfectantes; 

• Técnicos de Enfermagem na entrada das escolas com termômetros digital a 

lazer e álcool em gel/70º, para desinfecção das mãos; 

• Obrigatório o uso de máscaras de proteção facial durante toda a permanência no 

local de prova, tanto o candidato quanto os profissionais que estarão 

trabalhando, sendo facultado trocá-las quando necessário; 

• Nos banheiros , serão permitido a entrada de apenas 50% da capacidade 

suportada; 

• As Salas de aulas terão sua capacidade reduzida e aumentado o distanciamento 

entre as cadeiras; 

• Os ambientes de provas deverão serem arejados por ventilação natural (portas e 

janelas abertas); 

• Fiscais ficarão o tempo todo orientando os candidatos sobre os cuidados básicos 

de higiene e a manterem o distanciamento mínimo recomendado pelas 

autoridades médicas e sanitárias; 

• Candidatos serão orientados a evitarem o compartilhamento de copos e objetos 

pessoais. 

 
SEGUEM ABAIXO ILUSTRAÇÕES DE PROCEDIMENTOS ADOTADOS 

 
 

 

 

Foto 01: Sanitização de corredores Foto 02: Sanitização de Escadas Foto 03: Sanitização de Salas 



  

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O IDECAN dispõe de grande, moderna e segura estrutura para a realização de certames seletivos, cujo 

processo operacional de produção de instrumentos constitui-se em: 

 

 Impressão para o número de inscritos mais reserva técnica; 

 Empacotamento por localidade; 

 Processo de produção filmado por câmeras e monitorado por seguranças; 

 Armazenamento de provas em cofres de alta segurança; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto04: Termômetro Digital a Lazer Foto05: Higienização das mãos 



  

 

 

 

 

 Ambiente de alto sigilo e confiabilidade; 

 Empacotamento em sacos plásticos opacos; 

 Selagem de malotes por sala de aplicação; 

 Estrutura física adequada à segurança e operacionalização dos serviços; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Armazenamento em carros fortes, para distribuição; 

 Identificação por biometria de todos os colaboradores; 

 

 

 

 

 Lacres de aço numerados e cadeados. 

 Detectores de metais (o IDECAN dispõe de 2.691 detectores de metais que estão 

disponíveis para serem utilizados em processos de seleção em diversos locais 

simultaneamente); 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bloqueadores de sinal de aparelhos de telefonia móvel (telefones celulares), 

garantindo segurança e integridade aos processos de seleção e detectores de 

sinal de Radio Frequência Multifuncional  

 

 

 Equipe altamente treinada e equipamentos de última geração para realização de 

leitura ótica dos Cartões de Respostas (provas objetivas), correção eletrônica das 

Folhas de Textos Definitivos (provas discursivas) e processamento de resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 As leitoras óticas e servidores são mantidos em ambiente seguro e são integrados 

por rede desmilitarizada (OMZ) isolada das redes dos usuários; 

 Sala cofre para guarda de todo material de aplicação.  

 

As instalações possuem fontes redundantes de energia estabilizada por grupo gerador seguido 

de no-break, sistema de detecção de fumaça, detecção de produtos químicos, controle de 

temperatura e controle de inundação, gerenciados por unidade centralizada capaz de acionar 

alarmes e, quando necessário, exaustor e/ou motobomba. 



  

 

 

 

 

O IDECAN também dispõe de equipamentos e softwares de última geração para a realização 

da leitura ótica dos Cartões de Respostas e processamento de resultados dos certames 

seletivos que organiza, com agilidade, sigilo e segurança. A seguir estão as especificações dos 

equipamentos e capacidade de leitura, armazenamento e processamento de dados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA DE INTERPRETAÇÃO DE MARCAÇÃO EM FOLHA ÓTICA 

 

 

 

Capacidade de Interpretação do(s) sistemas(s) total(is) de folha A4 em cores, com a 

marcação de no mínimo 5 pixels, em uma área de interpretação de uma linha 

Quantidade  Marca 
Formulários/hora 

A4/Color/300dpi 
Total 

01 licença ABBYY FORMReader 6.5 30.000 30.000 

TOTAL 30.000 

Scanners Digitais com a capacidade de digitalização  

em cores de folhas A4 na resolução de 150 dpi 

Quantidade  Modelo Formulários/hora Total 

07 Fujitsu fi6670A 5.400 37.800 

CAPACIDADE DE LEITURA 

Quantidade de Leitoras Marca/Modelo Formulários/hora Total 

04 Pic-Sis / LMO 6.000 24.000 

TOTAL 24.000 



  

 

 

 

TOTAL 37.800 

 

SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS 

Quantidade Marca/Modelo Formulários/hora Total 

01 E 2 Doc 20.000 20.000 

TOTAL 20.000 

 

QUADRO-RESUMO  

 

Capacidade de leitura / hora 
Capacidade de interpretação 

/ hora 

Scanners Digitais – 

Capacidade / hora 

24.000 30.000 37.800 

 

 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS DE LEITURA ÓTICA 

 

Área de Leitura: 65 linhas x 24 colunas (1560 marcas) 

Tipos de Marcas Legíveis: Lápis preto, Tinta azul/preta 

Gramatura dos Formulários: 90 a 180 gramas/m2 

Velocidade de Leitura: 
4500 folhas/ hora (formato A4) 

6500 folhas/ hora (formato A5) 

Capacidade dos 

Escaninhos: 

Entrada: 200 folhas 

Saída 1: 300 folhas / Saída 2: 100 folhas 

Alimentação e Transporte 

dos Formulários: 

Automática 

Sensibilidade: 
Múltipla, com 5 níveis pré-selecionados por programação remota 

e/ou chave do painel de controle 

Interface: 
Serial assíncrona, padrão RS-232C, de 1200 a 19200 bauds, 

com paridade par, ímpar ou nenhuma 

Protocolo de 

Comunicação: 

Padrão TTY, com controle XON/XOFF, e possibilidade adicional 

de confirmação das mensagens 

Formato de Dados: Caracteres ASCII 

Programação: 

Para até 32 "boxes", ou "caixas lógicas" de unicidade por linha 

ou coluna", que exigem automaticamente a presença de 

exatamente uma marca em cada linha ou coluna dentro da área 

de um "box" 



  

 

 

 

Código de Barras: Códigos EAN 8, EAN 13, CODABAR, 2 de 5, ... 

Alimentação: Automática 90 vac a 240 vac, 50 ou 60 hz 

Potência: Consumo máximo 300 W 

Dimensões: 1350 mm x 500 mm x 420 mm 

Peso: 30 kg 

Dados Ambientais 
Temperatura de operação: 15°C a 30°C 

Umidade: 50 a 70% 

 

Limitador mecânico 

Existência de regulador de entrada de folhas, situado ao lado da 

cabeça de leitura. Este dispositivo é que limita a quantidade de 

folhas que deverão passar sob a cabeça de leitura, sendo 

desejável que apenas uma folha passe de cada vez, sob o risco 

de amassar as folhas quando da entrada de duas ou mais 

folhas. 

Limitador eletrônico 

A versão da leitora ótica V 4.0 acompanha um sistema de 

limitador mecânico.Ao ligar a máquina, o sistema eletrônico 

estará desativado e a mensagem no display do limitador será: 

"000".Ao pressionar o botão ligar, o limitador eletrônico será 

ajustado para folhas 90g/m2, pressionando o botão "Ajustar" no 

painel, o limitador é ajustado para folhas de 120 g/m2. Desta 

forma, a passagem de mais de uma folha será sempre 

identificada. 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SCANNERS DIGITAIS 

 

Tecnologia: Sensor de imagem dual CCD; 

Resolução: 600 dpi; 

Escala de Cinza: 10 bits/1024 níveis; 

Colorido: 24 bits; 

Detecção de Dupla 

Alimentação: 
Detecção de folha dupla com sensor ultrassônico; 

Modo de alimentação: 
Alimentador Automático de Documentos (ADF)  com 

realimentação contínua; 

Modo de digitalização: Simplex (frente) e Duplex (frente e verso); 

Capacidade do 

alimentador automático 

(ADF): 

200 folhas (letter/A4, 80 g/m².); 

Tamanho de documento: Mínimo no ADF (A8) (52 x 74mm) 



  

 

 

 

Máximo no ADF (A3) (297 x 420mm) 

Gramatura de 

documentos: 

Entre 31 a 209 g/m2; 

Gramatura de papel / 

documento tipo “Cartão”: 

Até 420 g/m2; 

Digitaliza documentos 

longos: 

Até 3 metros por padrão, podendo ser expandido para 

formulários contínuos de até 200 metros; 

 

 

VELOCIDADE DO SCANNER 

 

Modo  Paisagem 

Preto e Branco, Escala de cinza e Colorido 200 dpi Simplex 90 ppm 

Preto e Branco, Escala de cinza e Colorido 200 dpi Duplex 180 ipm 

Preto e Branco, Escala de cinza e Colorido 300 dpi Simplex 80 ppm 

Preto e Branco, Escala de cinza e Colorido 300 dpi Duplex    160 ipm 

 

 

 

O IDECAN pode desenvolver os seus objetivos institucionais em qualquer parte do território 

nacional, haja vista sua moderna estrutura logística, frota robusta e suas representações 

regionais, o que possibilita tanto o deslocamento de executivos e técnicos, como também o 

translado seguro de materiais e instrumentos de aplicação dos certames por todo o Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

Os objetivos específicos e estatutários do IDECAN são: organizar concursos públicos, processos 

seletivos, vestibulares, desenvolver projetos de capacitação profissional nas áreas educacional, 

assistencial, cultural, ambiental e esportiva; desenvolver programas e projetos sociais de geração de 

emprego e renda; promover parcerias com instituições públicas ou privadas para o incremento do 

primeiro emprego; firmar acordos e formar parcerias com pessoas físicas ou jurídicas, para fomentar 

suas atividades institucionais; desenvolver programas e projetos sóciopsíquicos e pedagógicos; elaborar 

e editar livros e/ou publicações periódicas, vídeos e/ou filmes de caráter cultural, artístico e educativo, no 

intuito de propagar e desenvolver a educação e a cultura em geral; desenvolver projetos de educação na 

área de proteção ambiental; realizar seleção de recursos humanos, utilizando métodos científicos e 

tecnológicos, para pessoas jurídicas de direito público ou privado; assessorar projetos públicos de 

implantação e intermediação de postos de trabalho e incentivo ao primeiro emprego; implementar e 

assessorar projetos de assistência social, podendo assumir os custos desses projetos em cada situação 

específica; promover, organizar e coordenar a realização de avaliação educacional para todos os níveis 

de ensino, utilizando métodos técnico-científicos, TRI, estatístico, econométricos, entre outros métodos 

de análises comparativas de desempenho, para pessoas jurídicas de direito público ou privado, entre 

outros. 

 

Assim foi concebido o IDECAN, com a finalidade social de buscar sempre a promoção de ações que 

possibilitem o avanço da qualidade e o desenvolvimento das instituições, através do Recrutamento e 

Seleção de Pessoal. 

 

O IDECN presando sempre pela transparência e pela cristalinidade, inovou o procedimento de leitura de 

cartões respostas em sessões públicas de abertura de malotes e leitura imediata de cartões, ainda no 

dia de execuções de provas ou no primeiro dia subsequente,  



  

 

 

 

 

Sendo assim o material de execução não retorna a sede da contratada IDECAN, antes do procedimento 

executado em in loco, sendo disponibilizado estrutura de tecnologia e equipamento e pessoal técnico, 

para os locais de execução. 

 

Em regra convida membro do MP locais, instituições socias e de classe profissionais, em comum acordo 

com a comissão, trazendo assim ainda mais transparência, agilidade e segurança ao certame. 

 

O material será transportado para o local de guarde definitiva, quando já estão digitalizados em nuvens, 

sendo que todas as imagens já ficam de imediato em posso da comissão do concurso e outras 

autoridade presente, se for o caso. 

 

2.7 Certificação da Qualidade dos Processos 

O IDECAN teve seu trabalho reconhecido pela Sociedade Brasileira de Educação e 

Integração, recebendo em 2013 e 2014 os prêmios QualityBrasil e QualityMercosul, 

concedidos às empresas e entidades que mantém programa de Gestão da Qualidade, 

obedecendo a critérios rígidos com enfoque no constante aperfeiçoamento e eficiência de seus 

processos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

É o reconhecimento público de um trabalho sério, realizado por uma grande equipe capacitada 

e treinada, que busca a cada momento primar pela eficiência e qualidade dos serviços 

prestados, além do investimento em estrutura, capacitação de sua equipe e tecnologia. 

 

3. Prazo de Validade da Proposta 

 

Lembramos que a presente proposta de prestação de serviços do Instituto de Desenvolvimento 

Educacional, Cultural e Assistencial Nacional – IDECAN tem validade de 180 (cento e oitenta) dias, 

contados a partir da data de seu encaminhamento. 

 

 

 

 



  

 

 

 

4. Preço  

O Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional – IDECAN 

se compromete a organizar e executar as atividades relativas aos serviços técnicos 

especializados descritos nesta proposta pelos valores descritos abaixo. 

 

Valor por candidato: R$ 160,00(cento e sessenta reais). 

 

Por fim declaramos que estamos cientes e concordamos com as alterações realizadas no termo 

de referência e informamos que manteremos os mesmos valores ofertados anteriormente. 

 

 

DADOS DA INSTITUIÇÃO 

 

Razão Social:   INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL 

NACIONAL  CNPJ: 04.236.076/0001-71 

Endereço:  R CRS 502 BLOCO C, 502LOJA 37 PARTE 673                                                                                                            

tel./e-mail: (61) 3248-7021/ contratos@idecan.org.br 

CEP:    70.330-530                                    Cidade:  Brasília                         UF: DF 

 

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA INSTITUIÇÃO, PARA ASSINATURA DO CONTRATO:  

Nome:Vitor Pereira Gonçalves 

Endereço: SHIS QI 17, CONJUNTO Nº 15, CASA 22, LAGO SUL 

CEP:   71.645-150                                     Cidade:   Brasília                              UF: DF 

CPF: 960.134.943-04                                Cargo/Função: Presidente 

RG: 92002131597                                          Órgão Expedidor: SSPDS - CE 

Naturalidade: Fortaleza - CE                        Nacionalidade: Brasileira 

 

 

Brasília/DF, 29 de abril de 2021. 

 

 

VITOR PEREIRA GONÇALVES 

Presidente do IDECAN 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

MEMORIAL DO DIFERENCIAL APRESENTADO PELO INSTITUTO DE 

DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL. 

▪ LARGA EXPERIENCIA EM CONCURSO DE UNIVERSIDADE E INSTITUTOS 

FEDERAIS, EM DESTAQUE ALGUNS DELES: 

➢ IFAM 

➢ IFPB  

➢ IFRR 

➢ UFPB 

➢ UERN 

➢ UNIVASF 

▪ COLETA DE BIOMETRIA E RECONHECIMENTO FACIAL: Aplicação de tecnologia 

de ponta inovadora em segurança, utilizando tables para a coleta de biometria e 

reconhecimento facial através de registro fotográfico, de todos os candidatos que se 

fizerem presentes no dia de aplicação das provas e em cada etapa de aplicação do 

certame.Vide vídeo anexo. 

 

▪ IMAGENS DOS CARTÕES RESPOSTAS: Realizamos o recolhimento das imagens 

dos cartões respostas ainda em sala de aulas, via os equipamentos de tables, com 

envio imediato para ambiente seguro em nuvem e em datacenter com segurança 

restrita. 

 

▪ DETECTORES DE METAIS: Utilização de detectores de metais em todas as salas de 

prova reforçando a metodologia antifraude do IDECAN. 

Demais diferenciais: 

▪ Sede própria, moderna com equipamentos de tecnologia de ponta e com metodologia 

e logística de segurança diferenciadas;  

▪ Parque gráfico próprio, com vigilância e monitoramento 24hs, com máquinas com 

grampeamento e separação de folhas automáticos, SEM CONTATO HUMANO; 

▪ Sala com impressão, leitura e escaneamento de cartões respostas de acesso restrito; 

▪ Tecnologia de escaneamento de cartões respostas; 

▪ Todos os ambientes são filmados e gravados, possuindo, no mínimo, 2 (duas) 

câmeras para cada ambiente, os quais possuem capacidade de filmar na ausência de 

luz; 

▪ Sala cofre blindada, com paredes, teto e portas de aço com concreto e de acesso 

restrito; 



  

 

 

 

▪ Maçanetas acessíveis apenas a funcionário com restrição de horário, data e 

através de leitura biométrica da digital o qual fica devidamente registrado e filmado o 

período e momento de execução do trabalho com computador isolado de rede, ou 

acesso a internet, não possuindo ainda nesse ambiente, telefones ou possibilidades 

de contato com o mundo externo; 

▪ Cadastro Único de candidato no sitewww.idecan.org.br, onde o candidato cria uma 

senha criptografada que possibilita acompanhar cada etapa, documentos pessoais 

(vista de seu gabarito escaneado, resposta de recursos, se seu boleto já foi 

homologado como quitado, concorrências, provas aplicadas para seu cargo, local de 

prova, distribuição de sala, resultado individual com sua performance e demais etapas; 

▪ Comunicação via E-mail e SMS de cada etapa relevante do Certame, aumentando a 

interatividade e informação de cada passo dos Certames; 

▪ Adaptação do site para acesso de deficientes visuais; 

▪ Identificação biométrica e facial eletrônica de todos os candidatos no momento das 

provas, gerando banco de dados a ser encaminhado à Contratante, para os atos de 

identificação nas nomeações e eventuais investigações;  

▪ ate Jurídica permanente e durante a validade do certame; 

▪ Posto de Atendimento Presencial a ser instalado no município e dotado de 

computadores e impressoras e operado por técnicos devidamente treinados. 

▪ Equipe técnica altamente qualificada e coordenadores de bancas com vasta 

experiência em concursos públicos/Processos Seletivos e avaliações de grande vulto 

em todo o Brasil. A parceria entre o IDECAN e seus profissionais resulta numa 

experiência acumulada que avaliou ao longo dos últimos milhões de candidatos em 

todo país, em processos íntegros e de sucesso reconhecido: 

 

➢ AGU – 2015 

➢ AGU – 2018/2019 

➢ Ministério da Saúde 

➢ ENADE 

➢ Exame de Ordem da OAB 

➢ Concursos FGV 

➢ Senado Federal 

➢ SEFAZ/RJ 

➢ CODESP 

➢ CODEBA 

➢ CAERN 

➢ Potigás  

Brasília/DF, 29 de abril de 2021.  

http://www.idecan.org.br/


  

 

 

 

 

                                                   VITOR PEREIRA GONÇALVES 
Presidente do IDECAN 

RESUMO DE NOSSOS DIFERENCIAIS 

  Central de atendimento via chat on-line no site do IDECAN; 
 

  Praticidade no envio de recuperação de senha e envio de 2ª via de boleto e demais 
informações importantes via WhatsApp: 
 

 Atendimento omnichannel, triagem de atendimento automático; 
 

 Possibilidade de pagamento da taxa de inscrição por meio de cartão de crédito/débito; 
 

  Confronto de banco de imagens federal com a biometria facial do candidato; 
 

  Acesso a todos os setores do instituto mediante biometria digital; 
 

 Gráfica própria filmada 24h e com acesso mediante biometria; 
 

  Transporte aéreo dos malotes de prova via latam (contrato instituto x latam); 
 

  Transporte dos malotes de prova em carro forte; tanto na entrega quanto no recolhimento 
nos locais de provas; 
 

  Rastreador de sinal em todos os malotes de provas; 
 

  Sistema de cadastramento de fiscal de aplicação e verificação de bons antecedentes de 
todas as pessoas envolvidas na logística do certame; 
 

  Detectores de metal em todas as salas de prova; 
 

  Detector de Radiofrequência; 
 

 Carteiras de sala previamente identificadas com QRcode facilitando a segurança e 
identificação do candidato; 
 

 Biometria Facial; 
 

  Biometria Digital; 
 

 Cartão Resposta com QRCode integrado ao app das biometrias e utilizando da tecnologia e 
inovação para facilitar a leitura dos cartões respostas; 
 

  Cartões Respostas escaneados e nas nuvens no dia da prova; 
 

 Obedecendo a todos os protocolos de segurança da OMS (Organização Mundial de Saúde); 
 

 Álcool gel em todas as salas de prova; 
 

 Máscaras para todos os profissionais que trabalharão no certame; 
 

 Termômetros para aferir a temperatura dos candidatos; 
 

  Tapetes desinfectantes; 
 

 Pulverizadores para desinfectar/sanitizar todo o ambiente de prova. 

 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

 
 

 

RECOMENDAÇÕES AOS CANDIDATOS AO INGRESSO NOS LOCAIS DE PROVAS: 

 

 O candidato deverá usar, obrigatoriamente, máscara de proteção facial sobre nariz e 

boca durante toda a permanência no local de aplicação; 

 Os candidatos poderão levar máscara reserva, para fins de troca a cada 2 horas, e 

mantê-la em embalagem indicada pelos fiscais de prova, bem como levar seu próprio 

álcool em gel para uso individual durante a prova, desde que ele esteja acondicionado 

em embalagem transparente e sem rótulo, bem como garrafa transparente de água, 

sem rótulo. 

 Os portões serão abertos com uma hora de antecedência para evitar aglomerações; 

 Todos os candidatos serão submetidos a aferição de temperatura corporal com 

termômetros digitais a laser, tendo como limite 37º (trinta e sete graus), bem como 

aplicação de álcool 70% para higienização das mãos; 

 Toda a sala terá álcool70% disponível. Use-o de forma responsável. 

 Adentrando à escola, todos os candidatos serão imediatamente direcionados para a sua 

sala de prova, a fim de evitar aglomerações nos corredores do prédio, bem como nas 

áreas comuns da escola; 

 Será vedado a todos os candidatos o direito de permanecerem pelos corredores e 

pátios, devendo, obrigatoriamente, deslocarem-se diretamente para as suas salas. 

 

DO INGRESSO DOS CANDIDATOS NAS SALAS DE APLICAÇÃO DE PROVAS: 

 Antes de ingressar na sala de aplicação de prova, deverá o candidato formar uma fila na 

porta de sua sala, obedecendo o distanciamento mínimo de 2 metros do outro 

candidato, sendo, em seguida, feita a identificação do candidato pelo fiscal. 

 A identidade do candidato deverá ser comprovada nos moldes previstos em Edital, 

devendo, na presença do fiscal, retirar parcialmente a sua máscara para permitir a 

conferência da face com a fotografia constante do documento de identificação utilizado. 

 Feito o reconhecimento, o candidato deverá localizar a sua carteira, já previamente 

identificada obedecendo à ordem nominal da relação afixada na porta de entrada da 

sala de aplicação de provas. 

DA SAÍDA PARA BEBER ÁGUA OU IR AO BANHEIRO: 

 

 O candidato, antes e durante a aplicação das provas, poderá fazer uso dos banheiros e 

bebedouros resguardando os procedimentos de higiene e distanciamento entre os 

candidatos. Ressaltamos que os banheiros terão sua capacidade de lotação reduzida a 

50%; 

 Após o ingresso do candidato à sala até o momento de entrega das provas, não será 

permitido se ausentar da sala de aplicação de provas, sem a presença do fiscal volante 

ou de corredor. 



  

 

 

 

 Após o término de sua prova, o candidato deverá entregar o material de prova para o 

fiscal de sala e se retirar do recinto de provas para evitar aglomerações nos corredores 

do prédio, bem como nas áreas comuns da escola; 

 O IDECAN sugere aos candidatos que levem a sua água (garrafa transparente e sem 

rótulo) para evitar a saída constante da sala, bem como evitar o compartilhamento de 

copos e objetos pessoais. 

 
ATENÇÃO: Todos os locais de provas passarão por limpeza, desinfecção e sanitização a cada 
turno (salas, paredes, cadeiras, mesas, bebedouros e etc.), com desinfetante de uso 
profissional, bem como também ao final, a fim de deixar a escola limpa e higienizada. 
Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional – IDECAN, 
prezando sempre pela segurança dos candidatos e colaboradores, informa que está tomando 
uma série de condutas que visam conter a disseminação da COVID-19 e tornar os ambientes de 
provas os mais seguros possíveis. 
 
 
Apraz-nos cumprimentá-lo ao tempo em que trazemos ao vosso conhecimento que o Instituto 
de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional – IDECAN, declara sob as 
penas da Lei que temos pleno conhecimento das condições necessárias para a prestação do 
serviço. 

 
 
 

Brasília/DF, 29 de abril de 2021. 

 
                                                          Atenciosamente. 
 

 

 

 

 
VITOR PEREIRA GONÇALVES 

Presidente do IDECAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


