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Re: Concurso DELEGADO da SEPOL
Jucelia IBFC [jucelia@ibfc.org.br]
Enviado:quinta-feira, 29 de abril de 2021 14:47
Para: DGAF-SEMAT-Leonardo Giuseppe Alves de Oliveira (DIRETOR DA DLOG)
Cc: DGAF-Jacqueline de Nazareth Sá Diniz (DELEGADO); Alexandre Faraco  [alexandre@ibfc.org.br] ; Yuri IBFC  [yuri@ibfc.org.br] ;

Cleberson - IBFC  [cleberson@ibfc.org.br] ; Jose Carlos IBFC  [josecarlos@ibfc.org.br] 

  
À
 
Polícia Civil do Estado do Estado do Rio de Janeiro
 
At.   Dra. Jacqueline de N. S. Diniz
Delegada de Polícia
 
A/C Leonardo Giuseppe Alves de Oliveira
 
Prezados Senhores;
 
Gostaríamos de agradecer o convite realizado pela Polícia Civil  do Estado do Estado do Rio de Janeiro ao IBFC -
Ins�tuto Brasileiro de Formação e Capacitação, para prestação de serviços técnicos especializados para elaboração,
planejamento, diagramação, impressão, logís�ca com vistas à organização e realização da 1ª Fase do concurso público
para provimento de cargos de Delegado de Polícia de 3ª classe, do Quadro Permanente da Secretaria de Estado de
Polícia Civil do Rio de Janeiro. 
 
Através do link abaixo encaminhamos nossa Proposta Técnica e Preço, bem como a documentação atualizada e
Atestados de Capacidade Técnica. 
 
http://fs2.ibfc.org.br/arquivo/Proposta_Tecnica_e_Preco_Policia_Civi_RJ-Delegado.zip 
 
Agradecemos registrar o recebimento desse e-mail. 
 
Permanecemos à disposição para os esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários. 
 
Cordialmente, 
 

 
Jucélia Vieira  
Diretora  
(11) 4788-1430  
(11) 99686-8373 
jucelia@ibfc.org.br 
www.ibfc.org.br

Rua Waldomiro Gabriel de Mello, 86 - Chácara Agrindus 
Taboão da Serra - SP - CEP 06763-020 
 

 
 
Em ter., 27 de abr. de 2021 às 13:30, 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 onde houver
pertinência. De qualquer forma, solicito que o orçamento final seja encaminhado com nova data.
 

https://webmail.pcivil.rj.gov.br/owa/redir.aspx?C=gOtSvCQff1wV5Zr7wWY9gh_6CX96tYVYsx7pjUX7NwbJUs__-wvZCA..&URL=http%3a%2f%2ffs2.ibfc.org.br%2farquivo%2fProposta_Tecnica_e_Preco_Policia_Civi_RJ-Delegado.zip
tel:11%204788.1430
https://webmail.pcivil.rj.gov.br/owa/redir.aspx?C=f0lgKI2VaFj47Kq_wwf7xSsYDfT3iNTcB1NVLBxGDSrJUs__-wvZCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.ibfc.org.br%2f
https://webmail.pcivil.rj.gov.br/owa/redir.aspx?C=tGw0KbR8unQeD9noeorSJUzo94DDosGLGv3BZ2XbltfJUs__-wvZCA..&URL=mailto%3agiuseppe%40pcivil.rj.gov.br


30/04/2021 Re: Concurso DELEGADO da SEPOL

https://webmail.pcivil.rj.gov.br/owa/?ae=Item&t=IPM.Note&id=RgAAAADSVgogQPAbQZt6M7YPhaM2BwAPzCismxGSRYECIULKS%2fGdAAAA9… 2/3

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.
 

 
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

https://webmail.pcivil.rj.gov.br/owa/redir.aspx?C=tGw0KbR8unQeD9noeorSJUzo94DDosGLGv3BZ2XbltfJUs__-wvZCA..&URL=mailto%3agiuseppe%40pcivil.rj.gov.br
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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.” 
 
“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$ 1.800.000,00 

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$ 180,00                   72% 

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

1ª etapa Prova Objetiva Preliminar R$   752.788,53 

2ª etapa - Provas Discursivas Específicas R$   511.339,63 

3ª etapa - Provas Orais R$   329.767,28 

4ª etapa - Exame Psicotécnico R$   132.495,78 

5ª etapa-Prova de Capacidade Física e Exame 
Médico 

R$     73.608,78 

4) Planilha de Custo Detalhada 

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

1.1) Despesa com impressão personalizada de folhas de resposta R$           27.000,00 1,50% 

1.2) Despesa com impressão de cadernos de questões (provas) R$           27.000,00 1,50% 

1.3) Despesa com locação, vistoria e adequação de prédios R$           90.000,00 5,00% 

1.4) Despesa com serviços de informática e material de consumo R$           46.800,00 2,60% 

SUBTOTAL: R$        190.800,00 10,60% 

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

2.1)  Transporte de material de aplicação de provas      R$           36.000,00 2,00% 



 
GOVERNO DE ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
Secretaria de Estado de Polícia Civil 
Departamento Geral de Administração e Finanças 
Divisão de Logística – DLOG 
 
 

2.2) Hospedagem/Alimentação R$           32.400,00 1,80% 

2.3) Prova objetiva R$         433.800,00 24,10% 

2.4) Provas Discursivas R$         306.000,00 17,00% 

2.5) Provas Orais R$         201.600,00 11,20% 

2.6) Exame Psicotécnico R$           81.000,00 4,50% 

2.7) Prova de Capacidade física e exame médico R$           45.000,00 2,50% 

2.8) Heteroidentificação de candidatos inscritos como negros R$           36.000,00 2,00% 

SUBTOTAL: R$     1.171.800,00 65,10% 

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

3.1)   ISS (Municipal) R$           36.000,00 2,00% 

SUBTOTAL: R$           36.000,00 2,00% 

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

4.1)  Resultado (esperado) R$         270.000,00 15% 

SUBTOTAL: R$         270.000,00 15% 

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

5.1)  Elaboração/Emissão de relatórios R$           27.000,00 1,50% 

5.2) Análise de recursos de competência do IBFC com pareceres R$           14.400,00 0,80% 

5.3) Das divulgações e atendimento aos candidatos R$           36.000,00 2,00% 

5.4)  Serviços de coordenação dos trabalhos R$           54.000,00 3,00% 

SUBTOTAL: R$        131.400,00 7,30% 

TOTAL ( 1+2+3+4+5): R$ 1.800.000,00 (Um milhão e oitocentos mil reais) R$     1.800.000,00             100% 

5) Cenário utilizado para construção da Proposta:  
 
Apesar do último concurso ter sido em 2012 e na oportunidade foi ofertado mais vagas e neste serão 50 
vagas estimamos 10.000 candidatos, tendo em vista que o certame será lançado em um momento de crise 
sanitária sem precedentes, tendo como consequência uma crise econômica e financeira o que culmina em 
um grande número de desempregos.  
Diante deste cenário muitos profissionais estão buscando novas oportunidade e segurança através de 
ingresso em cargos públicos, o que torna o concurso bem atrativo. 
 
Temos que ressaltar também que a taxa de inscrição deve cobrir neste momento um custo por candidato 
maior em função dos protocolos da COVID 19, que tem como ação imediata a diminuição de candidatos em 
sala de provas, praticamente dobrando o número de salas, como também a inclusão de produtos como álcool 
em gel entre outros que anteriormente à pandemia não eram necessários.  



 
GOVERNO DE ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
Secretaria de Estado de Polícia Civil 
Departamento Geral de Administração e Finanças 
Divisão de Logística – DLOG 
 
 

6) A fim de dar maior visibilidade, detalhamos nos Capítulos VII e VIII de nossa Proposta Técnica, os 
mecanismos e procedimentos utilizados, incluindo fotos de ambientes, sistemas de segurança e 
equipamentos, objetivando demonstrar e 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.” 
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: IBFC – Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação 

ENDEREÇO: Rua Waldomiro Gabriel de Mello,86 – Chácara Agrindus – Taboão da Serra – SP 06763-020 

DADOS BANCÁRIOS 
NOME DO BANCO AGÊNCIA Nº DA CONTA 

CORRENTE 
Santander 0658 130068540 

TELEFONE / FAX 
11 4788-1430 / celular (11 9.9686.8373) 

SITE / E-MAIL 
www.ibfc.org.br 

INSCRIÇÃO 
CNPJ ESTADUAL MUNICIPAL 

09.211.443/0001-04 Isento 0027907 
Declaramos inteira submissão ao presente Termo e à legislação 

vigente. 

 

          
Jucélia Vieira  

 
Responsável pela PROPONENTE 

 

Em  Taboão da Serra,  29 /abril / 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). 
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PROPOSTA TÉCNICA 
 

Contratação da prestação 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 vagas cargos de Delegado de Polícia de 3ª classe, do Quadro Permanente 

da Secretaria de Estado de Polícia Civil do Rio de Janeiro, atendendo todas as 

condições estabelecidas no Projeto Básico recebido por e-mail em 27 de abril 

de 2021. 
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Taboão da Serra, 29 de abril de 2021 
À 

 

Policia Civil do Estado do Estado do Rio de Janeiro 

 

At. Dra. Jacqueline de N. S. Diniz 
Delegada de Polícia  

 

A/C Leonardo Giuseppe Alves de Oliveira 

 

Prezados Senhores; 

 

Gostaríamos de agradecer o convite realizado pela Polícia Civil  do Estado do Estado do Rio de Janeiro ao 

IBFC - Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, para prestação 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 cargos de Delegado de Polícia de 3ª classe, do Quadro 

Permanente da Secretaria de Estado de Polícia Civil do Rio de Janeiro, composto das etapas de: Prova 

Objetiva Preliminar, Provas Discursivas Específicas, Provas Orais, Exame Psicotécnico, Provas de 

Capacitação Física e Exame Médico, atendendo todas as condições estabelecidas no Projeto Básico  

recebido por e-mail em 27 de abril de 2021. 

 

Temos a certeza de que os expressivos investimentos realizados pelo instituto nos últimos anos, com o 

objetivo de alcançar os mais elevados níveis de segurança em todas as etapas do processo de realização de 

seus certames, em adição à qualidade da banca de elaboração de provas, com longa e comprovada 

experiência em avaliação, vão ao encontro daquilo que a Administração busca na instituição que virá a 

realizar seu processo. 

 

Desde já nos colocamos à disposição desta Administração para esclarecimento de quaisquer dúvidas que 

julgarem relevantes e aproveitamos a oportunidade para convidá-los para visitarem a sede do nosso 

instituto, onde poderão verificar alguns dos pontos mencionados em nossa proposta. 

 
 
Atenciosamente, 

 

Jucélia Vieira  

Diretora  
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 CAPÍTULO I - CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE 

 
Nome: IBFC – Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação 

CNPJ:  09.211.443/0001-04 

Endereço: Rua Waldomiro Gabriel de Mello, 86 - Chácara Agrindus 

Cidade: Taboão da Serra - SP  

CEP: 06763-020 

Telefone: (11) 4788-1430 

 

 
Natureza Jurídica: Privada sem fins lucrativos. 
 
Fundamento legal de existência da entidade: Artigo 3° do estatuto social registrado no 
Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Município de Taboão da Serra sob o 
microfilme de n° 004469 e registrado no Conselho Regional de Administração de São Paulo 
sob o n° SP 044003:  
 
“O IBFC tem por finalidade promover o desenvolvimento educacional e a pesquisa voltada 
para o interesse social, colocando suas atividades à disposição da população em geral, em 
caráter complementar às desenvolvidas pelo Estado, com o objetivo de propor, executar e 
disseminar programas de treinamento e desenvolvimento, concursos públicos, concursos 
vestibulares e processos seletivos, consultoria, cursos profissionalizantes, estudos e 
pesquisa do ensino nas áreas de educação e ação comunitária, visando à capacitação e 
aperfeiçoamento, a partir da criação de mecanismos que possibilitem a educação, 
formação acadêmica, empregabilidade e contribuição social através do estímulo ao 
voluntariado.” 
 
Forma de Contratação: O Instituto pode ser contratado por dispensa de licitação, 
conforme previsto no art. 24, XIII da Lei Federal nº 8666/93. 
 

 
Contatos: 
Jucélia Vieira – jucelia@ibfc.org.br – Tel:. (11) 4788.1430 / 9.96868373 
Yuri Faraco – yuri@ibfc.org.br – Tel.: (11) 4788.1430 / 9.9844.0318 
Cleberson da Silva – cleberson@ibfc.org.br –Tel.: (11) 4788.1430 / 9.8936.4966 

 
 
 

mailto:jucelia@ibfc.org.br
mailto:yuri@ibfc.org.br
mailto:cleberson@ibfc.org.br
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 IBFC foi idealizado e constituído para desenvolver ações de responsabilidade social por 
meio de projetos de capacitação profissional para jovens. 

 
 Nossa Missão: A missão do IBFC é desenvolver projetos voltados às crianças, 

adolescentes e jovens na área de educação, com o apoio de entidades particulares, 
órgãos públicos e ONG`s. Acreditamos que educação, cultura, esporte, lazer, além da 
convivência familiar, são alguns dos ingredientes indispensáveis para a formação de 
pessoas bem-sucedidas, éticas e responsáveis. 
 

 Nossa Visão: Acreditamos que o exemplo é a melhor forma de ensinar. Assim, o IBFC 
realiza suas ações e projetos de maneira ética e transparente, mostrando aos seus 
jovens e à sociedade que é possível concretizar algo grandioso sem que se percam os 
seus valores. 
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CAPÍTULO II - PROJETO SOCIAL 

 
O IBFC tem como objetivo principal promover o desenvolvimento social, despertando as 
habilidades profissionais dos jovens, ampliando seus horizontes e a consciência cidadã. 
Desse modo, eles terão a clara percepção de que são fundamentais para a construção de 
uma sociedade mais justa. 
 
As ações de capacitação constituem-se tanto na teoria como na prática. São ministradas 
aulas voltadas para o crescimento humanístico, abordando valores sociais e, tendo como 
um dos principais focos, a relação interpessoal e familiar. 
 
Há uma rica e intensa programação pedagógica em que são tratados temas específicos 
para que o jovem seja, efetivamente, preparado para ingressar no mercado de trabalho. 
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CAPÍTULO III - PORTFOLIO DE CLIENTES  
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CAPÍTULO IV - ORGANOGRAMA FUNCIONAL E ESTRATÉGICO 
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CAPÍTULO V - GESTÃO ESTRATÉGICA - LEAN ENTERPRISE 

 
Todos os processos transacionais foram mapeados em todas suas etapas e padronizadas 
através de Procedimentos Operacionais Padrão. 
 
Com a aplicação sistêmica do método Lean Enterprise, temos todos nossos processos 
delineados através do mapeamento Cross-Funcional ou Transacional onde, todas as 
relações interdepartamentais e suas atividades específicas estão padronizadas através 
Procedimentos Operacionais Padrão, garantindo a exequibilidade precisa de todo 
concurso.  

 
 
 

FLUXOGRAMA CROSS-FUNCIONAL 
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CAPÍTULO VI - ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E EQUIPE TÉCNICA 

 
A Presidência acompanha as definições em conjunto com a Diretoria de cada uma das 
áreas.  
 

1. PLANEJAMENTO  
Tem como principal função coordenar os processos pertinentes aos diferentes certames 
em conjunto com as demais áreas, realizar o treinamento dos coordenadores e fiscais, bem 
como o provimento de toda a equipe para a aplicação das provas, além de administrar as 
demandas solicitadas pelo cliente.  
 

 Coordenador Geral: Profissional com larga experiência em concursos públicos atua 
como representante do IBFC no contato com o cliente para as tomadas de decisões 
que se fizerem necessárias ao longo das atividades e providencia os profissionais 
necessários para a realização do Concurso. 
 

 Coordenador Executivo: Profissional com larga experiência em concurso público, o 
Coordenador Executivo é responsável pelas atividades inerentes à 
operacionalização do Concurso, supervisionando as atividades das áreas de 
Logística de Execução, TI, Testes e Medidas, Jurídico, Títulos e Documentos e 
Administrativo. 

 

2. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  
É sua a responsabilidade pelo desenvolvimento, gestão e operação do dia a dia de todas as 
ferramentas tecnológicas do instituto.  
 

 Coordenador de TI: O Coordenador de TI é o responsável pelo sistema de inscrição, 
pela elaboração, impressão e personalização dos cartões-resposta, pelo site, pelo 
sistema de processamento dos resultados, pelo sistema web seguro, pela 
infraestrutura tecnológica e pela elaboração dos relatórios necessários para 
aplicação das provas, bem como da base de dados para elaboração do relatório 
final, contendo os resultados e informações estatísticas.  

 

3. TESTES E MEDIDAS (ELABORAÇÃO DE PROVAS)  
Cabe a esta área transformar as solicitações do cliente em especificações de questões que 
cubram todo o escopo de qualificações e competências desejadas, tendo quatro funções 
principais: gestão pedagógica, estruturação, diagramação e materialização do projeto. 
Além disso, realiza testes físicos, psicológicos e avalia habilidades específicas. Sendo assim, 
esta área mantém estreito relacionamento com a Banca de Professores, para assegurar a 
manutenção dos mais altos níveis de competências e credibilidade para o atendimento dos 
concursos em andamento e que venham a ser realizados.  
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 Coordenador de Testes e Medidas: O Coordenador de Testes e Medidas é 
responsável pelas questões pedagógicas referentes à elaboração das provas e 
orientações para a aplicação das mesmas, elaboração do material de apoio e pela 
correção das provas. 

 

4. LOGÍSTICA DE EXECUÇÃO (IMPRESSÃO E DISTRIBUIÇÃO)  
Todo o processo de impressão, empacotamento, distribuição para aplicação das provas, 
até a entrega das fichas óticas para a avaliação dos candidatos, é responsabilidade desta 
área.  
 

 Coordenador de Logística de Execução: O Coordenador de Logística de Execução é 
responsável pelo espaço físico, pela fiscalização e pela segurança de todo o 
processo. Também é responsável pela capacitação dos profissionais envolvidos e 
por toda a logística de distribuição e aplicação das provas. 

 

5. JURÍDICO  
Área de alta relevância. Atua na elaboração dos editais e dos contratos, defesa 
administrativa e judicial, auxílio na prestação de contas a órgãos de controle ou Poder 
Judiciário e gestão do contrato de prestação dos serviços de seleção pública.  
 

 Coordenador Jurídico: O Coordenador Jurídico atua em todas as etapas do processo 
de realização dos concursos. O IBFC conta também com assessoria jurídica 
contratada, assim, tem à sua disposição escritório de advocacia no qual os 
profissionais advogados são todos especialistas nas áreas inerentes ao Direito 
Público, em especial aos temas relacionados a concurso público. 
  

6. TÍTULOS E DOCUMENTOS  
Área composta por profissionais formados e qualificados para: identificar, triar, catalogar, 
analisar, classificar e arquivar títulos e documentos enviados pelos candidatos com a 
finalidade de avaliar e pontuar sua experiência acadêmica e profissional, validar os 
documentos solicitados no edital do certame, observando sua autenticidade e prazos, sob 
a supervisão da área de Planejamento. 
 

7. ADMINISTRATIVA 
Área de suporte às demais áreas, se responsabilizando, além das funções normais de uma 
área administrativa, atua também em todas as atividades inerentes ao processo de 
realização do concurso, sob a supervisão da área de Planejamento. 

 

8. FINANCEIRA 
Área de suporte às demais áreas, se responsabilizando, além das funções normais de uma 
área financeira, pela conciliação dos pagamentos dos candidatos, podendo subsidiar a área 
operacional durante todo o processo de aplicação do concurso como, por exemplo, 
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administração dos recursos recebidos para a execução dos certames, criação do BUDGET 
de cada concurso e auditoria e validação dos gastos, sob a supervisão da Diretoria. 

 

9. COMERCIAL 
Responsável pelo relacionamento com o cliente e entendimento de suas necessidades, 
dando especial atenção neste processo, pois acredita que o correto entendimento das 
preocupações do cliente precede a realização de qualquer trabalho que pretenda garantir 
níveis elevados de satisfação. Em conjunto com a área de planejamento, esta área se 
mantém como um canal permanentemente aberto para o cliente, durante todas as etapas 
do processo de realização do concurso, de forma a permitir a pronta resposta aos 
questionamentos do cliente. 

 

EQUIPE TÉCNICA 
 
Diretor Geral – Yuri Ferreira Faraco 

Engenheiro de Produção – Universidade Presbiteriana Mackenzie 

 

Diretora Comercial e Responsável Técnico – Jucélia Vieira 

Bacharel em Administração de Empresas, com pós-graduação em Marketing, Diretora e 
responsável Técnica IBFC - CRA-SP 18813. 
 

Diretor Administrativo - Cleberson da Silva 

Gestor Empreendedor, técnico em contabilidade, responsável pela administração, 

organização e preparação de Concursos / Processos Seletivos, coordenador de aplicação 

e estatística e responsável pelas licitações e documentos. 

 

Gerente de TI – Wilson Katudi Arita Junior 

Engenheiro de telecomunicações 
 

Coordenação de Informática Luzia Kazuko Yano 

Mestrado em Matemática Aplicada com Licenciatura em Matemática pelo Instituto de 
Matemática e Estatística - IME/USP, experiência na área em especial com Concursos 
Públicos / Processos Seletivos. 
 
Jurídico - Ricardo Ribas da Costa Berloffa 

Responsável pela área Jurídica - OAB 185.064. 

 

Jurídico - Deborah Regina Assis de Almeida -OAB/SP 315.249 
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Coordenador – Gerente de Planejamento – Ana Paula Maria da Silva  

Licenciada em Letras pela Fundação Santo André - FSA e Pós Graduada em Língua 

Portuguesa, experiência com organização, planejamento e gestão de Concursos Públicos / 

Processos Seletivos 

 

Responsável pelo contato e documentação junto a banca examinadora – Érica Ribeiro 

Moreno 

Bacharel em Comunicação Social  

 

Diagramador responsável – Andreza Ortiz 

Formação em  WEB DESIGNER pela  Universidade Anhembi Morumbi e 
DESENHO/PUBLICIDADE/DESIGN GRAFICO pela Escola Panamericana de Artes 
  

Coordenação de Produção de Provas -  Maximiliano Laube Souza de Oliveira 
 Bacharel em Comunicação Social - Produção Editorial e Multimídia 
 
Coordenadora Pedagógica  -  Walkiria Cibelle Roque 
 
Mestrado na área da Socioeducação, especialização em Psicopedagogia e graduação em 
Pedagogia. Cursou Magistério no CEFAM - período integral. Atua na área da Educação há 
23 anos. Tem experiência no Ensino Fundamental como docente, diretora, coordenadora 
pedagógica  e supervisora de ensino. No Ensino Superior desde 2005, na graduação e pós-
graduação atua como docente, coordenadora de curso, supervisora de estágios e diretora 
geral de unidade. 
Foi membro do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
(CMDCA)  de Taboão da Serra / SP, representante governamental da Educação, no 
período de 2013 a 2015. 
Faz parte do Banco de Avaliadores do Sistema Nacional de Avaliação da Educação 
Superior - BASis, na área de Cursos de Graduação do SINAES.  
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CAPÍTULO VII - PROCESSO DE REALIZAÇÃO DO CONCURSO  

 
O IBFC entende que todo o processo de realização de um concurso público deve se 
desenvolver por meio de uma relação de parceria, transparência, planejamento 
cooperativo entre o instituto e seus clientes. Para isso, alicerça-se em três princípios 
fundamentais:  
 

 Busca Contínua pela EXCELÊNCIA TÉCNICA;  

 Busca Contínua pela EFICIÊNCIA OPERACIONAL;  

 SEGURANÇA em todas as etapas do processo.  

 
O IBFC organiza o processo de realização do Concurso Público em 10 etapas:  
 

 As etapas de 1 a 6 constituem as etapas operacionais do processo;  

 As etapas de 7 a 10 constituem funções de apoio ao processo, que 

estarão presentes durante todas as etapas de realização do Concurso 

Público.  

 

 

 
ETAPAS OPERACIONAIS 
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1. ELABORAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO EDITAL 

 
O processo de realização do concurso tem início com a elaboração do Edital, atendo aos 
princípios, como: 
 

 Cumprimento dos requisitos do termo de referência; 
 Atendimento das normas e legislações vigentes; 
 Elaboração do cronograma junto ao cliente; 
 Clareza e objetividade dos procedimentos e regras de todas as etapas do concurso; 
 Definição e validação, juntamente com o cliente, do conteúdo programático; 
 Delimitação dos direitos e deveres dos candidatos; 
 Direito à ampla defesa por meio de prazos para recursos; 
 Publicação dos editais após a aprovação final do cliente. 

 
 

2. GESTÃO DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO 

 
Todo o processo de inscrição é efetuado exclusivamente via internet, no site do IBFC, com 
sistema de segurança que protege o trânsito dos dados enviados pelos candidatos e são 
armazenados no servidor:  

 
 Geração de login e senha para acompanhamento do cliente, quanto à evolução das 

inscrições com link dedicado ao concurso; 
 Registro dos dados cadastrais, online, através de ficha de inscrição, com campos 

dedicados para candidatos com deficiência, negros, pardos, índios ou nome social;  
 Criação de Banco de dados específico para investigação social;  
 Geração do número de inscrição;  
 Geração do boleto bancário com código de barras e 2ª via do boleto;  
 Site equipado com aplicativo para linguagem em LIBRAS e VOZ para candidatos com 

deficiências auditiva e visual; 
 Utilização de dois servidores dedicados em localidades diferentes – com 

espelhamento; 
 Firewall Dedicado – Não compartilhado com nenhum outro tipo de serviço; 
 Monitoramento dedicado 24/7; 
 Possibilidade de ampliação automática de banda para manutenção de nível de 

serviço. 
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3. TESTES E MEDIDAS (ELABORAÇÃO DAS PROVAS)  

 
As provas são cuidadosamente elaboradas por uma banca examinadora formada por 
professores de conduta ilibada, mestres ou doutores.  
 
O processo de elaboração das provas é o tópico de maior relevância para o IBFC, tanto na 
ótica de aderência à solicitação do cliente, como na garantia da segurança durante todo o 
processo de sua estruturação.  
 

PREMISSAS PARA ELABORAÇÃO DAS PROVAS: 
 

 Instrumentos de Avaliação: torna visível o conhecimento, as competências e as 
habilidades dos candidatos; 
 

 Comunicação eficiente: a linguagem deve ser clara e objetiva; 
 

 Concepção de aprendizagem, conhecimento ou saber: as provas devem criar 
condições para avaliar os conhecimentos conceituais e factuais (saber), as 
habilidades em lidar com esses conhecimentos (saber fazer) ou a competência de 
utilizá-los eficientemente (fazer); 
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 Didática: o processo de elaboração das provas demanda estudo e planejamento 
prévio; 
 

 Correção linguística: a elaboração das questões da prova deve ser fidedigna aos 
elementos da textualidade: a pontuação deve ser a mais adequada; a ordem 
gramatical estabelecida entre os elementos da questão deve ser respeitada e o 
vocabulário deve ser pertinente; 
 

 Nível a que a avaliação se destina: o grau de complexidade das questões deve ser 
adequado aos objetivos da avaliação e ao nível de desenvolvimento do candidato. 

 
O PROCESSO DE ELABORAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS EM CINCO ETAPAS: 

 

 
 
 
 

1. Análise do Conteúdo Programático: nesta etapa a área de Testes e Medidas avalia as 
solicitações do cliente no que diz respeito ao conteúdo programático e as demais 
qualificações a serem avaliadas, realiza uma análise das situações do dia a dia às quais o 
candidato estará exposto e elabora uma versão preliminar dos pré-requisitos das questões 
a serem elaboradas.  
 
2. Validação com o Cliente: com os critérios de elaboração das questões já previamente 
estabelecidos o IBFC se reúne com o cliente e apresenta sua interpretação dos objetivos a 
serem alcançados com a elaboração dos instrumentos de avaliação. Após o alinhamento 
de ideias o IBFC cria o documento final que servirá para balizar a solicitação junto à banca 
examinadora especializada, de forma a ficar claro que estas solicitações levarão à 
elaboração de questões que vão ao encontro com o objetivo do cliente. Esta reunião tem 
como objetivo garantir o alinhamento da futura prova do IBFC às expectativas do cliente, 
dando a este a oportunidade de dirimir eventuais dúvidas que não tenham ficado claras 
durante o processo de contratação do IBFC. 

 
3. Elaboração das Questões: definição da metodologia de elaboração das provas, de forma 
a garantir os níveis didáticos e de segurança adequados.  
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a) Definição da Banca de Elaboração: durante esta etapa definiremos a Banca de 
professores que estará participando do processo de elaboração das provas. Durante 
este processo seguimos alguns critérios importantes para garantir a melhor 
adequação às características do Edital; 
 

b) Contratação da Banca de Professores: para cada disciplina, correspondente ao cargo 
ofertado, quando ainda da elaboração do Edital, contrata-se a banca de professores 
respectiva a cada cargo de acordo com os seguintes critérios: 

 
 Os professores devem ser habilitados e graduados de acordo com o nível do 

cargo a ser avaliado; 
 Os profissionais que irão compor a banca de elaboração e revisão de provas, 

terão formação de no mínimo mestrado e doutorado na área para os cargos; 
 Elaborar e atender o conteúdo programático para elaboração das provas;  
 Atender a bibliografia sugerida, quando for o caso; 
 Responder eventuais recursos dos candidatos; 
 Responsabilizar-se sobre o sigilo das provas; 
 Todos os profissionais envolvidos no processo têm larga experiência 

comprovada em Concursos Públicos pertencentes a renomadas instituições 
de ensino, apresentando uma postura, idônea, ética e profissional. 
 
 
 

c) Durante o processo de Elaboração das Provas Objetivas e Discursivas: o IBFC adota 
uma série de critérios de forma a garantir que os níveis didáticos e de segurança 
sejam alcançados, conforme a seguir: 

 
 Manutenção do sigilo no que diz respeito ao concurso para o qual os 

professores estarão elaborando as questões das provas; 
 Elaboração de questões acima do quantitativo estipulado para escolha 

definitiva e aleatória por sistema; 
 Mais de uma versão de prova por cargo, quando for o caso; 
 Balanceamento do nível de dificuldade das questões das provas; 
 Cruzamento dos dados contidos na descrição dos cargos e conteúdo 

programático para que as questões sejam elaboradas sob o aspecto 
situacional e cotidiano do profissional; 

 Certificação do Ineditismo das questões por sistema de busca; 
 Armazenamento das questões desenvolvidas para o concurso em servidores 

desconectados de qualquer tipo de rede, seja ela pública (internet) ou 
privada (intranet); 

 Utilização de senha exclusiva por concurso, para acesso da base de questões; 
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 Proibição do uso de computadores ligados à internet, para qualquer 
manuseio de questões, seja na fase de elaboração, revisão, diagramação ou 
impressão das provas;  

 Recebimento das questões através de mídia com arquivo criptografado e com 
senha. 

 
4. Estruturação das Provas: 

 
a) Segurança de Infraestrutura: 

 
 Acesso controlado e permitido apenas ao funcionário autorizado à área de 

gestão de conteúdo; 
 Ambiente monitorado por câmeras de segurança, 24h por dia. 

 
b) Segurança do Processo: 

 
 De acordo com o grau de complexidade do concurso, elaboramos provas com 

versões de igual conteúdo, mas com alternância na ordem de questões e 
respostas; 

 Escolha de questões sobre o mesmo conteúdo e elaboradas por diferentes 
professores. 

 
 

c) Segurança de Informação: 
 
 As questões desenvolvidas para o concurso são armazenadas em ambiente 

desconectado de qualquer tipo de rede, seja ela pública (internet) ou privada 
(intranet). 

 
d) Segurança Jurídica: 

 
 Todos os funcionários participantes desse processo possuem contrato de 

confidencialidade. 
 

5. Editoração e Diagramação: 
 
a) Segurança de Infraestrutura: 

 
 Acesso controlado e permitido apenas aos funcionários autorizados à área de 

diagramação; 
 Ambiente monitorado por câmeras de segurança, 24h por dia. 
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b) Segurança de Informação: 
 
 Todos os computadores utilizados por essa área, não são conectados a 

nenhuma rede interna de dados bem como é vetada qualquer utilização de 
instrumentos periféricos tais como CD, DVD ou pen drive; 

 Os arquivos finalizados são disponibilizados ao nosso parque gráfico através 
de ambiente seguro, criptografado, com bloqueio de acesso de instrumentos 
periféricos e apenas compartilhado entre as duas áreas envolvidas no 
processo. 

 
c) Segurança Jurídica: 

 
 Todos os funcionários participantes desse processo possuem contrato de 

confidencialidade. 
 

4. LOGISTICA DE EXECUÇÃO  

 
ESTRUTURAÇÃO, MATERIALIZAÇÃO E LOGÍSTICA: 
  
Para garantir ainda mais a segurança das informações, o IBFC utiliza um único arquivo 
eletrônico, desde a estruturação da prova até sua materialização, utilizando um dispositivo 
dedicado com acesso biométrico e senha alfanumérica. Os computadores utilizados neste 
processo não possuem acesso a quaisquer tipos de redes, tanto interna quanto externa.  

 
Em suas instalações, o IBFC conta com uma gráfica própria, plenamente estruturada com 
absoluto controle de acesso, sigilo e monitoramento por câmeras de segurança de última 
geração, 24 horas por dia e 7 dias por semana.  

 
Um sistema de identificação por meio de códigos de barras garante o controle da 
segurança da prova impressa.  

 
Após a impressão das provas, todo o material é acondicionado em embalagens plásticas 
opacas e invioláveis, sendo segregadas em malotes identificados, lacrados e armazenados 
em uma sala cofre, também com acesso restrito e monitorado.  

 
As logísticas de envio e reversa são feitas em veículos próprios ou por empresas 
especializadas em transporte desta natureza, com total segurança, monitoramento e 
rastreabilidade.  

 
É responsabilidade desta área a leitura eletrônica das folhas de resposta das provas 
retornadas dos concursos. 
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5. APLICAÇÃO DAS PROVAS  

 
Além das provas objetivas, discursivas e redação, o IBFC organiza e realiza: avaliação de 
títulos e experiência profissional, provas práticas, prova oral e de digitação, capacitação 
física por testes específicos, avaliação psicológica, exame médico, perícia médica para 
pessoas com deficiência, curso de formação e investigação social. 
 
A equipe de coordenadores vistoria os locais de prova, prima pela pontualidade e 
segurança de todo o processo de aplicação e treina os times de fiscais quanto aos padrões 
pré-estabelecidos para a condução da aplicação da prova até seu encerramento. 
 
Plenamente estruturado para atender às necessidades de pessoas com deficiência, o IBFC 
seleciona locais adequados, produz e aplica provas e testes para pessoas com deficiência 
auditiva, visual e física (permanente e/ou temporária). 
 
O IBFC possui experiência e qualificação para realizar o procedimento de 
heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros, para fins de 
preenchimento das vagas reservadas nos concursos públicos, atendendo às exigências 
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específicas das esferas municipal, estadual e federal. No caso da Legislação Federal, o IBFC 
adota os procedimentos da Lei 12990/2014 e Portaria Normativa nº 4, de 06 de abril de 
2018, adaptando-se permanentemente a toda e qualquer nova regulamentação. 
 

 
 
EXECUÇÃO DO CONCURSO 
 
Uma vez finalizada a impressão e armazenadas as provas na sala cofre, as provas estão 
prontas para serem enviadas para os locais de aplicação. 
 
O IBFC conta com uma rede de coordenadores e equipe de aplicação que gerenciam e 
executam todos os procedimentos necessários desde o transporte dos malotes, 
preparação e organização dos locais de prova, aplicação simultânea do concurso 
rigorosamente no mesmo dia e horário em todos os locais de prova de todas as praças 
participantes e finalmente, o encerramento das atividades e retorno das folhas de 
respostas à sede do instituto para correção e apuração dos resultados.  
 
Detalhamento dos principais aspectos deste processo: 
Seleção dos locais de prova: a equipe de coordenadores estaduais e de cidades do IBFC 
busca sempre a locação de escolas, e universidades em locais de fácil acesso e com ótima 
condição de infraestrutura, incluindo a disponibilização de locais específicos para 
candidatos que necessitem de estrutura para deficientes. 
 
Vistoria dos locais de prova: para garantir a segurança de todo o evento, o IBFC realiza três 
vistorias nos locais de realização de prova:  

 
 
 

1. A primeira vistoria: durante o período de inscrições; 
2. Segunda vistoria: realizada na véspera dos exames; 
3. Terceira vistoria: a vistoria final ocorre no dia da prova algumas horas antes do 

início das provas. 
 

Definição das datas de transporte: O envio das provas para cada praça e local de prova é 
realizado com a devida antecedência observando, sempre, a segurança e pontualidade do 
processo.  
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Envio e retirada: Tanto o despacho quanto o recebimento dos malotes são feitos sempre 
por profissionais do IBFC. Todo o trânsito dos malotes é monitorado pela equipe sediada 
no IBFC em permanente comunicação com os coordenadores estaduais e de cidade/locais. 
 
Gestão dos Coordenadores e Equipe de Trabalho: A equipe de coordenação e fiscalização 
de provas do IBFC é composta por profissionais experientes e treinados na metodologia de 
trabalho do instituto, distribuídos conforme 05 níveis de hierarquia: 

 
 Coordenador Geral: profissionais com experiência no processo de aplicação de 

provas em concursos e exames. São profissionais de extrema confiança e 
idoneidade, pois são responsáveis por acompanhar e guardar o material de 
aplicação, desde a sua saída da sede do IBFC até a hora da aplicação das provas se 
responsabilizando pela, integridade, sigilo, recolhimento e devolução do material 
utilizado nas provas. Mantem a interface com o Coordenador de Logística e são 
responsáveis junto com o coordenador do estado, cidade e local pela coordenação 
do Concurso.  

 
 Coordenador de Estado: o IBFC possui em seus cadastros profissionais residentes 

em cada estado, com longa experiência no processo de aplicação de provas em 
concursos e exames, que possuem coordenadores de cidades e locais, tendo um 
bom relacionamento com as escolas e faculdades onde serão aplicadas as provas. 
São responsáveis pelo mapeamento dos locais de provas e suas salas junto com os 
coordenadores de cidades e locais, procurando sempre as de melhor localização e 
conforto. São profissionais de extrema confiança, capacidade e idoneidade, pois 
são responsáveis pelos locais de aplicação de provas no estado, auxiliando assim 
todas as atividades inerentes à realização do concurso. 

 
 Coordenador de Cidade: o IBFC possui em seus cadastros profissionais residentes 

na cidade de prova, com longa experiência no processo de aplicação de provas em 
concursos e exames, que possuem bom relacionamento com as escolas e 
faculdades onde serão aplicadas as provas. São responsáveis pelo mapeamento 
dos locais de provas e suas salas, procurando sempre as de melhor localização e 
conforto. São profissionais de extrema confiança, capacidade e idoneidade, pois 
são responsáveis pelos locais de aplicação de provas, auxiliando assim o 
coordenador geral, cidade e local, por todas as atividades inerentes à realização do 
concurso. 

 
 Coordenador Local: o IBFC possui em seus cadastros profissionais residentes na 

cidade de prova, com longa experiência no processo de aplicação de provas em 
concursos e exames, que possuem bom relacionamento com as escolas e 
faculdades onde serão aplicadas as provas. São responsáveis pelo mapeamento 
dos locais de provas e suas salas junto com o coordenador de cidade, procurando 
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sempre as de melhor localização e conforto. São profissionais de extrema 
confiança, capacidade e idoneidade, pois são responsáveis pelos locais de 
aplicação de provas, auxiliando assim o coordenador geral e de cidade, por todas 
as atividades inerentes à realização do concurso. 
 

 Fiscais de Aplicação: o IBFC possui um cadastro de profissionais locais, com pelo 
menos nível médio completo e com comprovada experiência na fiscalização de 
concursos e ou exames. Atuam diretamente na aplicação das provas, recebem 
treinamento dos coordenadores de cidades e locais e seguem as ordens e normas 
descritas no manual do fiscal utilizado no treinamento para realização de todas as 
atividades inerentes ao concurso. 

 
 Equipe de Apoio - médico, enfermeiro, limpeza, portaria e segurança: o IBFC 

contrata equipe médica ou ambulância para ficar de plantão durante a aplicação 
da prova e demais profissionais habilitados para a função a ser desempenhada na 
limpeza, portaria e segurança. 

 
Treinamento da Equipe: 
 

 Os coordenadores estaduais são convidados para um seminário de ambientação 
daquele concurso especificamente e recebem o treinamento prévio na sede do 
Instituto, realizado pelo coordenador geral; 

 
 A coordenação geral encaminha os manuais de treinamento às coordenações 

estaduais; 
 
 Por sua vez os coordenadores estaduais são responsáveis pela distribuição dos 

manuais de trabalho e preparação dos coordenadores de cidade/locais; 
 
 Uma semana antes da realização do concurso, os coordenadores de cidade/locais 

encaminham por e-mail o manual de trabalho a cada um dos fiscais; 
 
 Um dia antes da aplicação das provas os coordenadores de cidade/locais se 

reúnem aos fiscais nos respectivos locais de atuação para realização do 
treinamento final das equipes; 

 
 Na data do concurso, as equipes de coordenadores e fiscais devem se dirigir 

antecipadamente aos locais de prova para vistoria final das salas e preparação para 
a aplicação das provas. 
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Treinamento na Sede do Instituto  
  

 
Procedimentos de abertura e aplicação de provas 
Uma vez que todos os profissionais se encontram reunidos nos locais de prova e 
preparados para atuar, começam os procedimentos de abertura dos portões e aplicação 
de provas; 
 
Distribuição do material: os fiscais e coordenadores recebem, canetas, crachás, listas de 
presença, ata de sala, ata de coordenação, termo de fechamento de portão e outros 
materiais utilizados na realização do concurso; 
 
Preparação das salas: cada fiscal se dirige à sua sala e aguarda a abertura dos portões; 

 
Abertura dos portões: a abertura dos portões ocorre rigorosamente no horário previsto 
em todos os locais de prova. Os candidatos se dirigem às respectivas salas de prova onde 
é verificada a documentação individual e assinada a lista de presença. Ainda na porta da 
sala, são recolhidos e guardados celulares, equipamentos eletrônicos, e outros pertences 
não autorizados durante a aplicação das provas; 
 
Fechamento dos portões: cinco minutos antes do horário previsto para o fechamento dos 
portões, dois candidatos são convidados a testemunhar e assinar em ata a realização deste 
procedimento; 
 
Abertura dos malotes: após o fechamento dos portões ocorre a abertura dos malotes de 
provas. O procedimento é realizado na sala de coordenação, e em seguida as provas são 
encaminhadas às respectivas salas; 
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Abertura dos pacotes de provas: a abertura dos pacotes de provas pelo fiscal acontece nas 
respectivas salas de realização e na presença dos candidatos. Cada fiscal de prova convida 
um dos candidatos para testemunhar e assinar em ata a realização deste procedimento; 

 
Distribuição das provas: as provas são finalmente entregues nominalmente a cada 
candidato presente; 
 
Aplicação das provas: antes do início dos exames, o fiscal de sala repassa aos candidatos: 
 

 Procedimentos para realização dos exames e preenchimento das folhas de 
respostas; 

 Tempo de duração do exame; 
 Tempo mínimo de permanência em sala; 
 Se os candidatos terão permissão ou não para levar o caderno de questões; 
 Como proceder com relação a alimentos, água e uso dos banheiros. A ida ao 

banheiro será sempre acompanhada por um fiscal e haverá detectores de metal 
nas portas; 

 O fiscal alertará ainda com relação a comportamentos e atitudes que, uma vez 
observados durante a aplicação dos exames, podem levar à desclassificação do 
candidato. 

 
Fechamento e Conclusão:  
 

 Encerrado o tempo de realização dos testes, os fiscais recolhem todas as folhas 
de respostas ainda não entregues e solicitam aos candidatos remanescentes que 
deixem a sala de prova; 

 
 Em seguida, todas as folhas de respostas são levadas para a sala de coordenação 

do local onde são conferidas, contadas e empacotadas; 
 Quaisquer eventos com relação às folhas de respostas, provas, ou candidatos, são 

sempre registrados em ata; 
 Caso os candidatos não possam levar consigo as provas, estas também serão 

recolhidas, contadas e empacotadas pelos fiscais de provas; 
 Todo e qualquer material utilizado durante o concurso, será completamente 

recolhido pela equipe de fiscais e encaminhado ao IBFC; 
 As salas de prova e sala de coordenação são fechadas; 
 O coordenador do Estado recolhe todos os malotes entregues pelos 

coordenadores de cidade/locais e procede com o despacho destes de volta ao 
IBFC. 
 

6. APURAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS 
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Os procedimentos de apuração e publicação dos resultados têm início tão logo as folhas 
de respostas retornam ao IBFC. 
 
Apuração: 
Todas as folhas de resposta são conferidas e recontadas e as respectivas atas de prova são 
analisadas. 
A equipe de apuração inicia o processamento das folhas de respostas.  
Todas as folhas de respostas são digitalizadas e, posteriormente, disponibilizadas para 
consulta individual. 
 
Resultados das Provas e Classificação dos candidatos: 
O sistema do IBFC atualiza o banco de dados e, parametrizado de acordo com as normas 
do edital, calcula automaticamente os resultados de todas as etapas, gerando assim a 
classificação dos candidatos no concurso. 
  
Publicação dos resultados: 
A publicação dos resultados é disponibilizada no site do IBFC. 
Por meio de “login” e senhas individuais os candidatos podem, através do site do IBFC, 
acessar e imprimir, tanto os arquivos digitalizados das folhas de respostas das questões de 
múltipla escolha, como verificar também quando for o caso, resultados que foram 
disponibilizados através de consulta individual.  
 
Relatórios gerenciais e técnicos apresentados:  
O sistema de informações do IBFC permite que os relatórios gerenciais sejam atualizados 
e disponibilizados em arquivos digitalizados de forma rápida e precisa. Os relatórios podem 
ainda ser customizados, tanto em conteúdo, quanto em formato, de acordo com as 
necessidades do cliente, conforme a seguir: 

 
 Relatório de Inscrições: através deste relatório o cliente pode acompanhar online 

por login e senha no site, a evolução das inscrições para o concurso contendo o 
número de candidatos inscritos por cargo e localidade, quando for o caso. 

 
 Relatório de inscrições homologadas: diariamente, o IBFC realiza a conciliação 

bancária acompanha e atualiza o relatório de evolução das inscrições 
homologadas. 

 
 Relatório estatístico de relação candidatos por vaga: Ao termino das inscrições o 

IBFC emite a relação de candidatos por vaga com detalhamento por praça e cargo.  
 
 Relatório de alocação de candidatos: permite a preparação prévia da alocação 

verificando cadastro de locais/salas e quantidade de candidatos por cargo para 
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melhor distribuição. A alocação permite também a consulta individual por 
candidato no site de seu local de prova. 

 
Relatórios Pós Alocação:  
São relatórios de apoio à organização e controle durante e após a aplicação das provas.  
 
Relatórios de Logística de prova:  
 

 Etiquetas por Local e por Sala - Fixadas em cada envelope inviolável para guarda 
das provas, esta etiqueta informa a Sala/Cargo/Andar/Quantidade de provas em 
cada envelope para distribuição nas Salas pelos coordenadores. 

 
 Etiquetas de provas extras (Etiquetas que são fixadas em envelopes invioláveis com 

as provas extras, isto é, provas que poderão ser usadas quando se houver alguma 
falha na impressão). 

 
 Etiquetas individuais para Pessoas com Deficiência (etiquetas em envelopes 

invioláveis que acondicionam provas especiais, como por exemplo, provas em 
braile ou provas ampliadas). 

 
 Listagem de frente (Relação de candidatos em ordem alfabética que é fixado em 

frente ao local de provas para que os candidatos possam localizar suas respectivas 
salas). 

 
 Listagem de porta de sala (lista em ordem alfabética fixada em cada porta de sala 

relacionando os candidatos da respectiva sala). 
 

 Listagem de coordenadores (lista em ordem alfabética por local de prova que 
permanece com os coordenadores para ajudar a informar os locais de prova aos 
candidatos). 

 
 Lista de presença (lista em ordem alfabética por sala para que os candidatos 

assinem a presença antes da entrada em sala). 
 
 Ata de aplicação de prova (ata que registra as ocorrências dentro de sala de prova). 
 
 Listagem de presentes e ausentes (relação por local de prova e por sala com a 

relação de candidatos por sala que serve para facilitar a conferência de presentes 
e ausentes ao final da aplicação das provas). 

 
Relatórios estatísticos:  
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Apresentam as estatísticas do concurso tais como: candidatos presentes e ausentes, 
aprovados e reprovados, análises do desempenho por matéria, praça, local de prova e etc. 

 
Relatório de análise de itens: 
Este relatório permite visualizar a distribuição das questões da prova por nível de 
dificuldade e qual foi o desempenho dos candidatos perante as mesmas. 

 
Listagem dos aprovados: 
Por cargo/localidade por etapa do processo. 

 
Listagem de resultado final: 
Por cargo/praça em ordem de classificação e alfabética. 
 
Apresentação de relatórios gerenciais e arquivos com os resultados dos concursos: 
A classificação dos candidatos é obtida automaticamente através de sistema 
parametrizado de acordo com os critérios definidos no Edital. 
Os resultados dos concursos são por sua vez apresentados em relatórios os quais são 
disponibilizados para consulta conforme estabelecido em acordo com o cliente (via 
Internet, jornais de publicação nacional, diários oficiais ou outros meios). 
 
O IBFC está apto a apresentar as listas de classificação dos candidatos aprovados nas 
diversas formas solicitadas pela Comissão do Concurso. 
 
Tendo comprovada experiência na gestão de informações bem como equipe técnica capaz 
de desenvolver e aplicar soluções em software, o IBFC firma, portanto, o compromisso de 
fornecimento de relatórios e arquivos digitalizados de todas as etapas no formato que 
melhor atender a Comissão do Concurso e com as informações estruturadas na forma 
acordada.  
FUNÇÕES DE APOIO AO PROCESSO 

 
7. SEGURANÇA 

Responsável pela definição, em conjunto com as demais áreas, das políticas de segurança 
nas diversas etapas do processo, esta área tem quatro focos principais, com impactos 
significativos: infraestrutura, processos, informação e contratos de confidencialidade.  
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INFRAESTRUTURA  
A Infraestrutura é garantida pelo máximo controle e segurança em todas as dependências, 
controladas e monitoradas em todos os acessos e nas áreas restritas do Instituto, por meio 
de cartões e validações biométricas.  
PROCESSOS  
Em todas as etapas do processo, foram implantados controles para monitoramento que 
visam impedir o desenvolvimento de eventuais ameaças.  
INFORMAÇÃO  
Por meio de avançadas metodologias tecnológicas de segurança da Informação, toda rede 
de dados é monitorada por meio de uma política pré-definida para o envio, recebimento e 
tratamento das informações dos clientes, dos candidatos e prestadores de serviços.  
JURÍDICA  
Garante a confidencialidade dos dados que norteiam as relações comerciais e institucionais 
com os clientes e fornecedores, bem como o sigilo das informações dos candidatos. 
INFRAESTRUTURA PREDIAL 
Nossa infraestrutura está adequada aos mais rígidos padrões de controle e monitoramento 
de acesso. 
 
 

 
O acesso a todas as dependências do Instituto é controlado por cartões eletrônicos e 
biometria com acesso restrito apenas às áreas de atuação. 
 
O acesso às áreas de elaboração de provas, parque gráfico e sala cofre possuem única 
entrada através de porta blindada e todo o acesso se dá por controle biométrico. 
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Todos os ambientes são monitorados por áudio e vídeo através de câmeras de segurança, 
24h por dia e gerenciados pela área de segurança da empresa. 
 
 

 
 
Todos os registros de acesso às dependências são monitorados e armazenados pela área 
de segurança e são gerados relatórios com a identificação e horário de cada acesso. 
 
Toda a rede interna e troca de e-mails são monitorados pela área de segurança da 
informação. 
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8. ATENDIMENTO AO CLIENTE  

 
Desde a assinatura do contrato, é definido um Gestor responsável pelo processo completo 
do concurso, atuando como interface entre o cliente e o IBFC. Toda comunicação segue 
regras de segurança, tais como: 
 

 Garantia da confidencialidade das informações contratuais; 
 Alinhamento das respostas às entidades externas com a área Jurídica; 
 Alinhamento prévio com o Cliente das respostas às entidades externas, quando 

necessário. 

 
9. ATENDIMENTO AO CANIDATO  

 
Para o IBFC, o candidato é o principal personagem do concurso público. Por isso, 
desenvolve ações para atendê-lo com agilidade e precisão, tomando como base o Edital, 
que estabelece todas as normas e regras do concurso. 
 
Entre as principais solicitações de informações dos candidatos, destacam-se: 
 

 O processo de inscrição e/ou pagamento da taxa; 
 O local da prova; 
 Informações sobre a documentação necessária a ser apresentada; 
 Tipos de provas; 
 Informações sobre os prazos para a publicação dos resultados. 

 
Outros tipos de questionamentos mais específicos são recebidos e passados para um 
segundo nível de suporte em função de suas especificidades. 
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Estrutura de comunicação com os candidatos:  
O IBFC assumirá integralmente a responsabilidade da comunicação aos candidatos. Para 
tanto, o instituto conta com equipe dedicada e disponibiliza diversas plataformas de 
comunicação como, SAC, e-mail, serviço de alertas via SMS e WhatsApp e informações 
disponíveis no site do Instituto.  
 
As respostas às dúvidas e questionamentos encaminhados por e-mail ou formulário 
eletrônico serão respondidas em até 72 horas, dependendo do caso. 
 
O candidato terá a opção de selecionar o concurso desejado e escolher entre os principais 
temas de perguntas mais frequentes: Inscrições homologadas, datas, locais de provas e 
editais. 
 
Caso a resposta ao questionamento não seja encontrada, o candidato dispõe de acesso ao 
formulário eletrônico onde se encontram os campos adequados ao detalhamento das 
dúvidas e comentários, conforme ilustrado na figura abaixo: 
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Compromisso de divulgação do “cartão de resposta” das provas objetivas e discursivas, 
junto com a divulgação dos resultados.  
O IBFC, Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, assume o compromisso de 
divulgação do “cartão de resposta” das provas, junto com a divulgação dos resultados, 
facilitando aos candidatos a eventual interposição de recursos, nos prazos estabelecidos. 
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Por meio de “login” e senhas individuais os candidatos podem, através do site do IBFC, 
acessar e imprimir, os arquivos digitalizados das folhas de respostas. 

 
10.  JURIDICO  

 
Esta área atua em todas as etapas do processo de realização dos concursos, garantindo:  
 

 Respostas rápidas e precisas aos questionamentos dos clientes e candidatos;  
 Elaboração dos contratos com professores das bancas examinadoras, bem como dos 

termos de confidencialidade;  
 Análise e resposta de recursos administrativos interpostos pelos candidatos;  
 Sempre que houver questionamento judicial ou emitido por órgãos de fiscalização 

e controle, a área Jurídica será responsável pela elaboração da resposta e 
fundamentação legal dos procedimentos instituídos, em apoio ao cliente;  

 Além da própria área Jurídica, o IBFC conta com o apoio de uma assessoria externa 
de especialistas em concursos públicos, licitações públicas, contratos 
administrativos, prestação de contas e responsabilidade administrativa;  

 Defesa Judicial e Administrativa dos concursos sempre que incluído no processo, 
atuando até o arquivamento final. 

 

 
 
11 - DIVULGAÇÃO  
______________________________________________________________________ 

 
O IBFC promove a divulgação por meio das seguintes ferramentas:  

 
 Assessoria de Imprensa  
 Cartazes 
 Campanhas Especiais 
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 Face book e I 

 

 
 

O IBFC conforme previsto no Projeto Básico dará ampla publicidade ao concurso 
mediante a confecção e distribuição de cartazes, veiculação de propagandas e 
disponibilização de informações na rede mundial de computadores. 
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CAPÍTULO VIII  – PLANO DE SEGURANÇA 
 

 

O IBFC possui uma das melhores estruturas do país para realização de avaliações com instalações 

modernas, que nos permitem atender aos clientes com agilidade, qualidade, 

eficiência e segurança.  

Situado em um prédio próprio e exclusivo, construído e idealizado para atender ao complexo e 

crítico processo de realização de um certame como este, o IBFC tem a certeza de que sua estrutura 

é compatível com os requisitos necessários para satisfazer com excelência as obrigações de um 

eventual contrato firmado com a Administração. 

 

Descrição da Estrutura Física 

 

 
Prédio de três pavimentos com 1.000 (mil) metro de área construída. Distribuição dos 

departamentos em diferentes salas com acesso restrito e controle de biometria. Todos os acessos 

são monitorados e controlados por níveis de permissão sendo possível extrair relatório de 

movimentação dos funcionários. Ambiente seguro com segregação de áreas por porta blindada 

corta-fogo e monitoramento 24 horas por dia através da utilização de câmeras de áudio e vídeo 

com backup dos arquivos e armazenamento por 6 (seis) meses. Call center localizado na sede do 

instituo para atendimento às demandas e dúvidas. Auditório estruturado para treinamento dos 

coordenadores e profissionais replicadores, bem como para instrução dos membros da banca para 

avaliações, cursos e análises. Sala de reunião para atendimento aos clientes em reuniões 
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presenciais ou através de conferência. Guarita blindada para controle de acesso ao prédio com 

entrada através de catraca giratória liberada por cartão de acesso. Parque gráfico próprio com 

restrição de acesso à funcionários da área. 20 ambientes diferentes estruturados dentro do prédio 

para alocação de pessoal e desenvolvimento das atividades pertinentes ao objeto com a devida 

instalação de mobiliário. 
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Site de propriedade da empresa que permita os acessos em todas as 

etapas do concurso. 
 

O IBFC possui página própria específica para acesso dos candidatos aos concursos em execução e 

já realizados. Todo o site foi desenvolvido pelo IBFC para atender as necessidades dos órgãos 

contratantes, bem como dos candidatos interessados na participação do certame. De navegação 

simples e desenvolvimento robusto, o site do IBFC está pronto para atender a todo tipo de projeto 

e volume de acesso. 

 

Com certificação de segurança e ferramenta para conversão de textos em voz e em libras, 

inserimos abaixo alguns prints comprobatórios do site. 
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Diversidade de equipamentos de informática que compõem a 

estrutura operacional da empresa. 
 
 Impressora Canon imagePRESS 1135+ (3 unidades) 

 Impressão PB: 135 ppm (páginas por minuto) 

 

 
 
 
 Impressora Canon imageRunner 7105 (3 unidades) 

 Impressão PB: 105 ppm (páginas por minuto) 
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 Impressora Multifuncional Ricoh MPC6501SP (1 unidade) 

 Impressão colorida: 60 ppm (páginas por minuto)  
 

 
 
 Impressora preto e branco HPLaserJet P1102w (8 unidades) 
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 Impressora Multifuncional colorida HP Inktank Wireless 416 (2 unidades) 

 

 
 

 Scanner Canon fi – 7600 (2 unidades) 

 Simplex: 100 ppm (páginas por minuto) 

 Resolução: 50 – 600 dpi 

 44 000 folhas/dia formato A4 
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 Canon fi - 6670ª (2 unidade) 

 Simplex: 90 ppm (páginas por minuto) 

 Resolução: 50 – 600 dpi 

 20 000 folhas/dia formato A4 

 

 
 
 

 Servidor de arquivos Interno: 

 Processador: Intel Xeon E3-1240 V2 

 Memória: 16GB 

 HD: 2TB 

 
 Impressora Multifuncional HP Laserjet M1132 MFP (3 unidades) 
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 Gravadores de áudio para captação de resposta de candidatos deficientes (36 unidades) 
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 INTEL Core-2-DUO – 2 GB de Memória RAM (3 unidades) 

 

 
 

 
 

 Aparelho telefônico multifacetado para conferências (1 unidade) 
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 Projetor Betec para ministração de treinamentos e aulas (102 unidade) 

 

 
 

 Notebook INTEL Core i7 – 8 GB de Memória RAM (4 unidades) 
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 INTEL DUAL Core – 3 GB de Memória RAM (2 unidades) 

 

 

 
 

 Outros Equipamentos computacionais: 
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 INTEL Core i3 – 4 GB de Memória RAM 

 4 Notebooks 
 

 INTEL Core i5 – 4 GB de Memória RAM 

 8 Notebooks 
 

 INTEL Core i5 – 4 GB de Memória RAM 

 20 Desktop 
 

 INTEL Core i7 – 8 GB de Memória RAM 

 4 Notebook 
 

Diversidade de equipamentos de segurança para documentos. 
 

 Servidor central de gestão de segurança predial: 
 

 
 

 Nobreak APC para manutenção dos servidores e sistema de segurança 
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 Aparelho de controle de acesso às diferentes áreas do prédio (21 unidades): 
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 Sistema de alarme central de segurança do prédio: 

 

 
 

 

 Sensores de movimento (56 unidades): 
 

 
 

 Aparelho/pistola para leitura rápida de código de barras (16 unidades): 
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 Aparelho de detecção de metal (2100 unidades): 
 

 
 

 Coletor de digital para autenticação do candidato na realização da prova (200 unidades): 
 

 
 

 Câmeras de segurança externas: 

 Câmeras instaladas: 12 

 Gravação 24/7 – Vídeo 
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 Câmeras de segurança internas: 

 Câmeras instaladas: 10 

 Gravação 24/7 – Vídeo 
 

 
 

 

 Câmeras de segurança internas: 

 Câmeras instaladas: 46 

 Gravação 24/7 – Áudio e Vídeo 
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 Triturador de papel de grande porte para tratamento de documentos confidenciais (1 unidade) 

 

 
 

 

 Sistema predial de alarme e controle contra incêndio  
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 Câmeras portáteis para gravação de avaliações físicas, orais e didáticas (46 unidades)  
 

 
 

 Outros equipamentos de segurança 
 

 

 Servidor de Banco de dados (Virtualizado): 

 Processador: 4 cores 

 Memória: 8 GB 
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 Servidor de Site_1 – Com Auto Escalabilidade: 

 Processador: 4 cores 

 Memória: 4 GB 
 

 Servidor de Site_2 – Com Auto Escalabilidade: 

 Processador: 4 cores 

 Memória: 4 GB 

 
 Servidor de Arquivos do Site – Com Auto Escalabilidade: 

 Processador: 2 cores 

 Memória: 4 GB 
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CAPÍTULO IX – SITE SEGURO 

 

 
 
 
 

 





Prezado Cliente,

É com enorme prazer que estamos lhe entregando o portfólio 
do IBFC – Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação.  

Para conquistar seus objetivos sociais, o Instituto completa 
uma etapa importante de estruturação com a implantação de 
um novo sistema de gestão estratégica – Lean Enterprise.

Neste portfólio, você poderá conhecer mais detalhadamente a 
missão, visão e os valores do IBFC e, principalmente, perceber 
o comprometimento de nossa competente equipe de trabalho. 

Cordialmente,

Alexandre Faraco
Presidente



O IBFC foi idealizado e constituído para desenvolver ações de responsabilidade social por meio de projetos de 
capacitação profissional para jovens.  

Nossa Missão
Despertar no jovem o desejo de sonhar, de se sentir capaz e, a partir deste sonho, trilhar o caminho de sua realização, alicerçado no amor 
altruísta e solidário. 

Nossa Visão 
Acreditamos que o exemplo é a melhor forma de ensinar. Assim, o IBFC realiza suas ações e projetos de maneira ética e transparente, mostrando 
aos seus jovens e à sociedade que é possível concretizar algo grandioso sem que se percam os seus valores.

NOSSOS VALORES

ÉTICA
Em todas as 
nossas atividades

Como a base de realização de 
todos os nossos projetos

Diante da grandiosa 
responsabilidade de participar 
ativamente no destino das pessoas

De estar fazendo o melhor

envolvidos em nossos projetos

Do sonho de cada individuo que 

criar um passo evolutivo em sua vida

TRANSPARÊNCIA

INTEGRIDADE SEGURANÇA

CAPACITAÇÃO

CONCRETIZAÇÃO

EDUCAÇÃO PARA
TRANSFORMAÇÃO



PROJETO SOCIAL
O IBFC tem como objetivo principal promover o desenvolvimento social, despertando as habilidades profissionais dos jovens, ampliando seus 
horizontes e a consciência cidadã. Desse modo, eles terão a clara percepção de que são fundamentais para a construção de uma sociedade 
mais justa. 

As ações de capacitação constituem-se tanto na teoria como na prática. São ministradas aulas voltadas para o crescimento humanístico, 
abordando valores sociais e, tendo como um dos principais focos, a relação interpessoal e familiar. 

Há uma rica e intensa programação pedagógica em que são tratados temas específicos para que o jovem seja, efetivamente, preparado para 
ingressar no mercado de trabalho. 

Aulas Teóricas

Inclusão digital

Encontro com o Presidente

Aula de primeiros socorros Teatro

Desenvolvendo sensibilidade com a natureza e o belo

Estímulo ao trabalho em equipe e cooperação

Atividades externas - Preservação da natureza - Entidades filatrópicas

Empreendedorismo

Há mais de 10 anos o IBFC vem formando 
jovens aprendizes por meio de capacitação 
profissional, para que conquistem o 
primeiro emprego no mercado de trabalho 
através da Lei do Aprendiz.



Competência Nacional

Formado por uma equipe técnica de profissionais altamente 
qualificados, com ampla experiência em planejamento, organização 
e execução de concursos públicos, o IBFC atua em todo o território 
nacional, nas esferas Federal, Estadual e Municipal, em todas as 
áreas, entre as quais Administração, Educação, Justiça, Saúde e 
Segurança Pública.

O IBFC conta ainda com uma equipe comercial com vasta experiência 
para dar atendimento personalizado e presencial ao cliente.

O Instituto pode ser contratado por dispensa de licitação, conforme 
previsto na Lei Federal nº 8.666/93. 

SERVIÇOS
Como forma de se capitalizar e gerar os recursos necessários para sua atuação e o desenvolvimento dos projetos sociais, o IBFC presta 
serviços de: Planejamento, Organização e Execução de Concurso Público, Processo Seletivo, Vestibular, Avaliação Educacional das Redes Pública 
e Privada; Programa de Estágio, Capacitação e Treinamento, além de Assessoria e Consultoria. 

Instituição sólida, com a 
melhor infraestrutura nacional 
e alto índice de crescimento, 
alicerçada na credibilidade, 
transparência e lisura.

Mais de 10 milhões de candidatos 
avaliados em todo o país.

CONCURSO PÚBLICO

ABRANGÊNCIA

Crescimento orgânico e sustentável

Atuação em nível nacional



CLIENTES

Ministério Público do Estado
de Sâo Paulo

PGE - Procuradoria Geral do Estado de 
São Paulo

Tribunal de Contas do 
 Município do Rio de Janeiro

INEP - Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira

Presidência da República - Secretaria de 
Direitos Humanos

Tribunal de Justiça do 
Estado do Paraná

Tribunal Regional
Eleitoral do Amazonas Tribunal de Justiça de Pernambuco Governo do Estado de São Paulo Governo do Estado do Mato Grosso

Prefeitura de São Paulo Governo do Estado de Minas Gerais Ministério da Defesa - Exército 
Brasileiro Centro Tecnológico do Exército Policia Civil do Estado do 

Rio de Janeiro

Polícia Militar do Estado do
Rio de Janeiro

Governo do Estado de Minas Gerais - 
Controladoria Geral do Estado Polícia Militar do Estado da Paraíba Corpo de Bombeiros Militar

da Paraíba Polícia Científica do Estado do Paraná

Corpo de Bombeiros Militar da Bahia Polícia Militar do Estado da Bahia Polícia Militar de Sergipe Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe Amazônia Azul Tecnologias de Defesa

Governo do Estado da Paraíba Governo do Estado de Sergipe Governo do Estado da Bahia Governo do Estado do Paraná EMGEPRON - Empresa
Gerencial de Projetos Navais

Ministério da Educação - Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares

Hospital da Clínicas da Faculdade de 
Medicina de Botucatu Fundação Hemominas Empresa Baiana de Águas e 

Saneamento S.A - EMBASA Governo do Estado de Pernambuco

Companhia Municipal de Limpeza 
Urbana - COMLURB Governo do Distrito Federal CRA - SP - Conselho Regional de 

Administração de São Paulo
ABDI - Agência Brasileira de
Desenvolvimento Industrial

Prefeitura Municipal de
Belo Horizonte

Instituto de Previdência dos Servidores 
do Estado de Minas Gerais

Governo do Estado do Ceará - Instituto 
de Desenvolvimento Institucional das 

Cidades do Ceará

MGS - Minas Gerais Administração e 
Serviços S.A Prefeitura Municipal de Campinas Prefeitura do Município de

João Pessoa

Prefeitura do Município de  Valinhos Prefeitura Municipal de
Campina Grande

Empresa Municipal de 
Desenvolvimento de Campinas Companhia Docas da Paraíba Centro de Estudos e Pesquisas 

Organização Social e Saúde 28



A Presidência acompanha as definições em conjunto com a Diretoria 
de cada uma das áreas. 

 Planejamento
Tem como principal função coordenar os processos pertinentes 
aos diferentes certames em conjunto com as demais áreas, 
realizar o treinamento dos coordenadores e fiscais, bem como o 
provimento de toda a equipe para a aplicação das provas, além 
de administrar as demandas solicitadas pelo cliente.

 Tecnologia da Informação
É sua a responsabilidade pelo desenvolvimento, gestão e 
operação do dia a dia de todas as ferramentas tecnológicas do 
instituto. 

 Testes e Medidas (Elaboração de Provas)
Cabe a esta área transformar as solicitações do cliente em 
especificações de questões que cubram todo o escopo de 
qualificações e competências desejadas. Possui quatro funções 
principais: gestão pedagógica, estruturação, diagramação e 
materialização do projeto. Além disso, realiza testes físicos, 
psicológicos e avalia habilidades específicas. Sendo assim, 
esta área mantém estreito relacionamento com a Banca de 
Professores, para assegurar a manutenção dos mais altos 
níveis de competências e  credibilidade para o atendimento dos 
concursos em andamento e que venham a ser realizados.

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

 Logística de Execução (Impressão e Distribuição)
Todo o processo de impressão, empacotamento, distribuição  
para aplicação das provas, até a entrega das fichas óticas para a 
avaliação dos candidatos, é responsabilidade desta área.

 Jurídico
Área de alta relevância. Atua na elaboração dos editais e dos 
contratos, defesa administrativa e judicial, auxílio na prestação 
de contas a órgãos de controle ou Poder Judiciário e gestão do 
contrato de prestação dos serviços de seleção pública. 

 Títulos e Documentos
Área composta por profissionais formados e qualificados para:  
identificar, triar, catalogar, analisar, classificar e arquivar títulos 
e documentos  enviados pelos candidatos com a finalidade de 
avaliar e pontuar sua experiência acadêmica e profissional, 
validar os documentos solicitados no edital do certame, 
observando sua autenticidade e prazos editalícios.

ORGANOGRAMA FUNCIONAL E ESTRATÉGICO
ORGANOGRAMA FUNCIONAL E ESTRATÉGICO

Presidência

Segurança
Patrimonial 

e da Informação

Diretoria de
Estratégia
da Gestão

Diretoria de
Operações

Diretoria
Comercial

Atendimento em
todo território

Nacional

Sistemas e
Processos

Financeiro

Gestão de Recursos

AquisiçõesGestão por
Competência

Funcional

Estratégico - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Desenvolvimento do
Capital Humano

Recursos
HumanosJurídicoLogística de

Execução

Impressão e
Preparação

Logística de
Aplicação

Logística Direta e
Reversa

Materialização
do Projeto

Diagramação

Estruturação do
Projeto

Gestão Pedagógica

Testes e
Medidas

Títulos e 
Documentos

Atendimento
ao Candidato

Tecnologia da
InformaçãoPlanejamento

Delineamento do
Projeto

Desenvolvimento
Tecnológico

Controle
Operacional

Treinamento de
Coordenadores 

e Fiscais

Aplicação do 
Concurso

Assessoria Legal

Diretoria de
Trabalho Social

Projetos SociaisGestão de
Qualidade



ORGANOGRAMA ORBITAL ESTRATÉGICO GESTÃO ESTRATÉGICA - LEAN ENTERPRISE

Presidência

Segurança
Patrimonial e da

Informação

Financeiro

Gestão de
Qualidade

Cliente

Direção
Estratégica

Direção de
Operações

Recursos
Humanos

Jurídico

Planejamento

Títulos e
Documentos

Logística de
Execução

Testes e
Medidas

Direção
Comercial

Central de
Atendimento

Tecnologia da
Informação

NOSSO CLIENTE É A ESSÊNCIA 
DO NOSSO NEGÓCIO. TODAS 

AS ÁREAS ATUAM DE FORMA 
CONJUNTA E DIRECIONADAS 

PARA OS MESMOS OBJETIVOS.

Todos os processos transacionais foram mapeados em todas suas etapas e padronizadas através de Procedimentos Operacionais Padrão. 
Com a aplicação sistêmica do método Lean Enterprise, temos todos nossos processos delineados através do mapeamento Cross-Funcional 
ou Transacional onde, todas as relações interdepartamentais e suas atividades específicas estão padronizadas através Procedimentos 
Operacionais Padrão, garantindo a exequibilidade precisa de todo concurso.

Procedimento
Operacional
Padrão

P. O. P.

FLUXOGRAMA CROSS-FUNCIONAL

De
pa

rt.
 3

De
pa

rt.
 2

De
pa

rt.
 1

Iniciar Etapa 1.1 Etapa 1.2

Etapa 2.1

Etapa 3.1 Etapa 3.2

Etapa 2.2

Decisão

Decisão

Finalizar

Etapa 1.3



SEGURANÇA
Responsável pela definição, em conjunto com as demais áreas, das políticas de segurança nas diversas etapas do processo, esta área tem 
quatro focos principais, com impactos significativos: infraestrutura, processos, informação e contratos de confidencialidade.

INFRAESTRUTURA
A Infraestrutura é garantida pelo máximo controle e segurança 
em todas as dependências, controladas e monitoradas em 
todos os acessos e nas áreas restritas do Instituto, por meio de 
cartões e validações biométricas. 

PROCESSOS
Em todas as etapas do processo, foram implantados controles 
para monitoramento que visam impedir o desenvolvimento de 
eventuais ameaças. 

INFORMAÇÃO
Por meio de avançadas metodologias tecnológicas de segurança 
da Informação, toda rede de dados é monitorada por meio de 
uma política pré-definida para o envio, recebimento e tratamento 
das informações dos clientes, dos candidatos e prestadores de 
serviços.

JURÍDICA
Garante a confidencialidade dos dados que norteiam as relações 
comerciais e institucionais com os clientes e fornecedores, bem 
como o sigilo das informações dos candidatos. 

Acesso com identificação 
de horário

Acesso biométrico

Câmera

Monitoramento áudio/vídeo

Servidor dedicado

Acesso
controlado

Porta blindada

ACESSO ÀS DEPENDÊNCIAS 
CONTROLADO POR CARTÕES 
ELETRÔNICOS E BIOMETRIA



EDITAL
O processo de realização do concurso tem início com a elaboração do Edital. 
O IBFC atende a princípios, como:

• Cumprimento dos requisitos do projeto básico;

• Atendimento das normas e legislações vigentes;

• Elaboração do cronograma junto ao cliente;

• Clareza e objetividade dos procedimentos e regras de todas as etapas do concurso;

• Definição e validação, juntamente com o cliente, do conteúdo programático;

• Delimitação dos direitos e deveres dos candidatos;

• Direito à ampla defesa por meio de prazos para recursos.

PROCESSO DE REALIZAÇÃO DO CONCURSO
O IBFC entende que todo o processo de realização de um concurso público deve se desenvolver por meio de uma relação de parceria, 
transparência, planejamento cooperativo entre o instituto e seus clientes. Para isso, alicerça-se em três princípios fundamentais: 

    • Busca Contínua pela EXCELÊNCIA TÉCNICA
       • Busca Contínua pela EFICIÊNCIA OPERACIONAL
       • SEGURANÇA em todas as etapas do processo

ETAPAS OPERACIONAIS:

FUNÇÕES DE APOIO AO PROCESSO

O IBFC organiza o processo de realização do Concurso Público em 10 etapas: 

 As etapas de 1 a 6 constituem as etapas operacionais do processo

 As etapas de 7 a 10 constituem funções de apoio ao processo, que estarão
     presentes durante todas as etapas de realização do Concurso Público

Elaboração e
Publicação do Edital

Gestão do Processo
de Inscrição

Testes e Medidas Logística de Execução Aplicação das Provas Apuração e Publicação
dos Resultados

1
21 3 4 5 6

Segurança Atendimento ao Cliente Atendimento ao Candidato Suporte Jurídico

7 8 9 10



INSCRIÇÃO
Todo o processo de inscrição é efetuado exclusivamente via internet, no site do IBFC, com sistema de segurança que protege o trânsito dos 
dados enviados pelos candidatos e são armazenados no servidor: 

• Geração de login e senha para acompanhamento do cliente, quanto à evolução das inscrições com link dedicado ao concurso;

• Registro dos dados cadastrais, online, através de ficha de inscrição, com campos dedicados para candidatos com deficiência, negros,  
    pardos, índios ou nome social;

• Criação de Banco de dados específico para investigação social;

• Geração do número de inscrição;

• Geração do boleto bancário com código de barras e 2a via do boleto;

• Site equipado com aplicativo para linguagem em LIBRAS e VOZ para candidatos com deficiências auditiva e visual.

• Físicos

• Psicológicos

• Avaliação de Habilidades Específicas e Didáticas

INSCRIÇÕES ONLINE

TESTES E MEDIDAS (Elaboração das Provas)
As provas são cuidadosamente elaboradas por uma banca examinadora formada por professores de conduta ilibada, mestres ou doutores.
O processo de elaboração das provas é o tópico de maior relevância para o IBFC, tanto na ótica de aderência à solicitação do cliente, como na 
garantia da segurança durante todo o processo de sua estruturação.

PREMISSAS PARA ELABORAÇÃO DAS PROVAS
• Instrumentos de Avaliação: torna visível o conhecimento, as competências e as habilidades dos candidatos.

• Comunicação eficiente: a linguagem deve ser clara e objetiva. 

• Concepção de aprendizagem, conhecimento ou saberes. As provas devem criar condições para avaliar os conhecimentos conceituais e factuais  
   (saber), as habilidades em lidar com esses conhecimentos (saber fazer) ou a competência de utilizá-los eficientemente (fazer). 

• Didática. O processo de elaboração das provas demanda estudo e planejamento prévio. 

• Correção linguística. A elaboração das questões da prova deve ser fidedigna aos elementos da textualidade: a pontuação deve ser a mais  
    adequada; a ordem gramatical estabelecida entre os elementos da questão deve ser respeitada e o vocabulário deve ser pertinente. 

• Nível a que a avaliação se destina. O grau de complexidade das questões deve ser adequado aos objetivos da avaliação e ao nível de  
    desenvolvimento do candidato.

O PROCESSO DE ELABORAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS EM CINCO ETAPAS:

DEMAIS TESTES:

Análise do Conteúdo Programático Validação com o Cliente Elaboração das Questões

Estruturação das Provas Editoração e Diagramação



ESTRUTURAÇÃO, MATERIALIZAÇÃO E LOGÍSTICA 
Para garantir ainda mais a segurança das informações, o IBFC utiliza um único arquivo eletrônico, desde a estruturação da prova até sua 
materialização, utilizando um dispositivo dedicado com acesso biométrico e senha alfanumérica. Os computadores utilizados neste processo 
não possuem acesso a quaisquer tipos de redes, tanto interna quanto externa.

Em suas instalações, o IBFC conta com uma gráfica própria, plenamente estruturada com absoluto controle de acesso, sigilo e monitoramento 
por câmeras de segurança de última geração, 24 horas por dia e 7 dias por semana. 

Um sistema de identificação por meio de códigos de barras garante o controle da segurança da prova impressa.

Após a impressão das provas, todo o material é acondicionado em embalagens plásticas opacas e invioláveis, sendo segregadas em malotes 
identificados, lacrados e armazenados em uma sala cofre, também com acesso restrito e monitorado. 

As logísticas de envio e reversa são feitas em veículos próprios ou por empresas especializadas em transporte desta natureza, com total 
segurança, monitoramento e rastreabilidade.

É responsabilidade desta área a leitura eletrônica das folhas de resposta das provas retornadas dos concursos.



APLICAÇÃO DAS PROVAS
Além das provas objetivas, discursivas e redação, o IBFC organiza e realiza: avaliação de títulos e experiência profissional, provas práticas, 
prova oral e de digitação, capacitação física por testes específicos, avaliação psicológica, exame médico, perícia médica para pessoas com 
deficiência, curso de formação e investigação social.

A equipe de coordenadores vistoria os locais de prova, prima pela pontualidade e segurança de todo o processo de aplicação e treina os times 
de fiscais quanto aos padrões pré-estabelecidos para a condução da aplicação da prova até seu encerramento.

Plenamente estruturado para atender às necessidades de pessoas com deficiência, o IBFC seleciona locais adequados, produz e aplica provas 
e testes para pessoas com deficiência auditiva, visual e física (permanente e/ou temporária).

O IBFC possui experiência e qualificação para realizar o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos 
negros, para fins de preenchimento das vagas reservadas nos concursos públicos, atendendo às exigências específicas das esferas municipal, 
estadual e federal. No caso da Legislação Federal, o IBFC adota os procedimentos da Lei 12990/2014 e Portaria Normativa nº 4, de 06 de abril
de 2018, adaptando-se permanentemente a toda e qualquer nova regulamentação.

O IBFC CONTA COM UMA EQUIPE 
DE COORDENADORES COM VASTA 
EXPERIÊNCIA E UM TIME DE FISCAIS 
RIGOROSAMENTE TREINADOS E 
CAPACITADOS PARA APLICAÇÃO DAS 
PROVAS. 



GESTÃO DA COMUNICAÇÃO

Diretoria Comercial 
É responsável pelo relacionamento com o cliente e compreensão de suas necessidades. O IBFC dá especial atenção neste processo de 
relacionamento com o cliente, pois acredita que o correto entendimento das suas necessidades precede à realização de qualquer trabalho que 
pretenda garantir níveis elevados de satisfação. Em conjunto com a área de operações, esta área se mantém como um canal permanentemente 
aberto para o cliente, durante todas as etapas do processo de realização do concurso, de forma a permitir a pronta resposta aos seus 
questionamentos.

Diretoria de Operações
Desde o início dos trabalhos, o IBFC oferece ao cliente um coordenador exclusivo para cada concurso. Esse coordenador, junto com a equipe de 
suporte, acompanha o cliente no atendimento de todas as demandas e necessidades para a realização das provas e testes, pois o Instituto:

• Assume integralmente a comunicação com os candidatos;

• Fornece relatórios e informações customizadas às necessidades do cliente;

• Apresenta o plano tático com prazos, regras e logística utilizados;

• Garante, no processo de elaboração das provas, o alinhamento com as premissas do edital;

• Possui departamentos aptos a oferecer amplo e rápido suporte. 

ATENDIMENTO AO CLIENTE
Desde a assinatura do contrato, é definido um Gestor responsável pelo processo completo do concurso, atuando como interface entre o cliente 
e o IBFC. Toda comunicação segue regras de segurança, tais como:

• Garantia da confidencialidade das informações contratuais;

• Alinhamento das respostas às entidades externas com a área Jurídica;

• Alinhamento prévio com o Cliente das respostas às entidades externas, quando necessário.



ATENDIMENTO AO CANDIDATO
Para o IBFC, o candidato é o principal personagem do concurso público. Por isso, desenvolve ações para atendê-lo com agilidade e precisão, 
tomando como base o Edital, que estabelece todas as normas e regras do concurso.
Entre as principais solicitações de informações dos candidatos, destacam-se:

• O processo de inscrição e/ou pagamento da taxa;

• O local da prova;

• Informações sobre a documentação necessária a ser apresentada;

• Tipos de provas;

• Informações sobre os prazos para a publicação dos resultados.

JURÍDICO
Esta área atua em todas as etapas do processo de realização dos concursos, garantindo:

• Respostas rápidas e precisas aos questionamentos dos clientes e candidatos;

• Elaboração dos contratos com professores das bancas examinadoras, bem como dos termos de confidencialidade;

• Análise e resposta de recursos administrativos interpostos pelos candidatos;

• Sempre que houver questionamento judicial ou emitido por órgãos de fiscalização e controle, a área Jurídica será responsável pela  
    elaboração da resposta e fundamentação legal dos procedimentos instituídos, em apoio ao cliente;

• Além da própria área Jurídica, o IBFC conta com o apoio de uma assessoria externa de especialistas em concursos públicos, licitações  
    públicas, contratos administrativos, prestação de contas e responsabilidade administrativa;
• Defesa Judicial e Administrativa dos concursos sempre que incluído no processo, atuando até o arquivamento final.



• Assessoria de Imprensa  • Cartazes  • E-mail Marketing  • Campanhas Especiais  • Midias Digitais   • Whatsapp

DIVULGAÇÃO
O IBFC promove a divulgação do concurso por meio das seguintes ferramentas: 

QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO
O IBFC reconhece que a Qualidade de Vida e a Saúde no trabalho são ativos importantes, pois envolvem as dimensões física, intelectual, 
emocional, profissional, espiritual e social de cada colaborador. 

Práticas inadequadas no ambiente de trabalho geram impacto negativo na saúde física e emocional desses colaboradores, tais como: baixa 
motivação, falta de atenção, diminuição de produtividade e alta rotatividade, que criam uma energia negativa que repercute na família, na 
sociedade e no Instituto. Para o IBFC, o ambiente de trabalho adequado torna a organização mais privilegiada, competitiva e equilibrada.

O IBFC criou ambientes que permitem o contato com a natureza nos horários de descanso. Além disso, diariamente, o Instituto oferece 
alimentos orgânicos em seu refeitório. 



A RAZÃO DA EXISTÊNCIA DO IBFC
O IBFC se empenha em formar jovens para o futuro da nação, pois é incontestável que a lei da vida determina que eles assumam os papéis da 
construção de um país e de um mundo melhor. 

O IBFC se orgulha de mostrar aos jovens que SONHAR É POSSÍVEL; desde que haja respeito, altruísmo, ética, espírito de equipe, espírito de servir, 
responsabilidade, cidadania e solidariedade.

O IBFC valoriza os profissionais à frente do projeto que estimulam as relações interpessoais e familiares, para que o jovem se torne um agente 
de mudança no seu meio de convivência. 

O IBFC se orgulha de registrar um alto índice de contratação dos Jovens Aprendizes nas empresas contratantes, após o período obrigatório 
definido pelo Ministério do Trabalho e Emprego.



IBFC – Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação
Rua Waldomiro Gabriel de Mello, 86

Bairro Chácara Agrindus – Taboão da Serra – SP – CEP 06763-020
Tel.  11  4788-1430 (dias úteis, das 9 às 17 horas)

www.ibfc.org.br


