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RE: Concurso DELEGADO da SEPOL
Alexander [alexander@selecon.org.br]
Enviado:segunda-feira, 3 de maio de 2021 22:16
Para: DGAF-SEMAT-Leonardo Giuseppe Alves de Oliveira (DIRETOR DA DLOG)
Cc: Rogério Rangel  [rogerio@selecon.org.br] ; Marcus São Thiago  [marcussaothiago@selecon.org.br] 
Anexos: CC DELPOL INSTITUTO SELECO~1.pdf  (1 MB ) ; PROPOSTA FINANCEIRA SELECO~1.pdf  (1 MB )

  
Prezado Leonardo Giuseppe, boa noite!
Atendendo a sua solicitação, segue em anexo a nossa proposta técnica financeira, para a organização e
execução do Concurso Público da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro para DELEGADO da SEPOL-RJ.
Agradecemos o contato e a confiança. 
 
Qualquer dúvida, estamos à disposição.
 
Obs: Favor confirmar o recebimento. 
 
Alexander Carvalho
Diretor Institucional
Tel: 21-2220-1139
Cel: 21-99934-2578
E-mail: alexander@selecon.org.br                  
Site: www.selecon.org.br      
 

 

De: DGAF-SEMAT-Leonardo Giuseppe Alves de Oliveira (DIRETOR DA DLOG) <giuseppe@pcivil.rj.gov.br> 
Enviado: terça-feira, 27 de abril de 2021 13:39 
Para: Rogério Rangel <rogerio@selecon.org.br>; Marcus São Thiago <marcussaothiago@selecon.org.br>; Alexander
<alexander@selecon.org.br> 
Assunto: Concurso DELEGADO da SEPOL
 
 
 
 
Prezados,
 
Ciente que a SELECON declinou do envio de proposta orçamentária para o concurso de Delegado. Todavia, face às
mudanças ocorridas no Termo de Referência e visando a transparência nas contratações, estamos encaminhando o
Termo de Referência e solicitação de nova pesquisa de mercado, conforme narrado abaixo.
 
Caso persista o desinteresse, solicito que seja formalizado novamente.
 
Desde já agradeço.
 
 
 
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.
 
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.
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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 logís�ca 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
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.
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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 logís�ca 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.” 
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PROPOSTA FINANCEIRA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO  

TÉCNICO-ESPECIALIZADO  

Concurso Público para Delegado de Polícia de 3ª Classe  

da Secretaria de Estado de Polícia Civil do  

Rio de Janeiro – maio/2021   

 

 

SEDE DO INSTITUTO SELECON 

“RESPONSABILIDADE, SEGURANÇA, CREDIBILIDADE,  

TRANSPARÊNCIA E QUALIDADE TÉCNICA 
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CONVITE PARA VISITA TÉCNICA 
 

 

Ilma. Sra.   

Jacqueline de N. S. Diniz  

Diretora Administrativa-DGAF 

Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro 

 

 

 Vimos, por meio deste, convidá-la para uma visita à sede do nosso Instituto Selecon, que está 

localizada no Centro do Rio de Janeiro, em local de fácil acesso, na histórica Rua do Senado, 229, onde 

contamos com uma excelente estrutura para organizarmos certames públicos e desenvolvermos projetos de 

capacitação no intuito de garantirmos a qualidade e segurança necessárias ao atendimento do interesse 

público. 

 

 Tão logo possível seja, aguardamos o devido agendamento, através dos contatos que incluímos 

abaixo: 

 

Sócio Fundador e Diretor Presidente 

Rogério Rangel 

rogerio@selecon.org.br 

 

Sócio Fundador e Diretor de Concursos, Capacitação e Assuntos Jurídicos 

Marcus São Thiago 

marcussaothiago@selecon.org.br 

 

Diretor de Relacionamento Institucional 

Alexander Carvalho 

alexander@selecon.org.br 

 

 Será um enorme prazer recebermos vossa visita, a fim de apresentarmos, presencialmente, todos os 

departamentos e equipes de profissionais que são os grandes responsáveis pela plena execução e êxito dos 

projetos que temos realizado em todo o país. 

  

 No aguardo de vossa manifestação, aproveitamos o ensejo para externar votos de estima e 

consideração. 

 

 Atenciosamente, 

 

 

Rogério Rangel                                              

 Diretor Presidente 
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PROPOSTA FINANCEIRA 

PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO – ESPECIALIZADO À  
SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍCIA CIVIL DO RIO DE JANEIRO. 

 

 

Ilma. Sra.   

Jacqueline de N. S. Diniz  

Diretora Administrativa-DGAF 

Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro 

 

Referência: Contratação de serviços - técnico especializados, objetivando a organização e a 

realização da 1ª Fase do Concurso Público para o provimento de vagas de cargos de Delegado de 

Polícia de 3ª Classe, do quadro permanente da Secretaria de Estado de Polícia Civil do Rio de 

Janeiro. 

  

Prezada Sra.,  

Em conformidade com a solicitação feita por V. Sra. o Instituto Nacional de Seleções e Concursos 

(INSTITUTO SELECON) apresenta Proposta Financeira, visando à prestação de serviços técnico-

especializados no planejamento e execução da 1ª Fase do Concurso Público para o provimento de 

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

de Polícia Civil do Rio de Janeiro. 

FINALIDADES E RESPONSABILIDADE SOCIAL 
 

O INSTITUTO SELECON também pode ser contratado por dispensa de licitação, de acordo com o 

Art. 24, Inciso XIII da Lei Federal nº 8666/93, pois é uma instituição sem fins econômicos, que tem 

como finalidades principais: 

• Contribuir para o desenvolvimento institucional, social, científico e tecnológico do país, 

elaborando e realizando, para tanto, estudos, pesquisas, projetos, programas, cursos de 

formação e capacitação, concursos públicos e privados, processos seletivos, treinamentos, 

eventos, consultoria, cursos profissionalizantes, concursos vestibulares, assessoria técnica, 

cultural, pedagógica, administrativa e tecnológica. 
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DO OBJETO 

 

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 cargos de Delegado de Polícia de 3ª classe, do Quadro Permanente da Secretaria de 

Estado de Polícia Civil do Rio de Janeiro. 

DAS ETAPAS DE EXECUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO DA 1ª FASE – SELETIVA: 

1ª etapa PROVAS OBJETIVA PRELIMINAR. 

2ª etapa – PROVAS DISCURSIVAS ESPECÍFICAS. 

3ª etapa – PROVAS ORAIS. 

4ª etapa – EXAME PSICOTÉCNICO. 

5ª etapa-PROVA DE CAPACIDADE FÍSICA E EXAME MÉDICO 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 

 
O Instituto Selecon será responsável pela organização e a realização a 1ª fase do concurso público, 
constituída por 5 etapas, devendo elaborar e imprimir todo material necessário à execução do 
certame, como editais, manuais, provas, folhas de resposta, relatórios parciais e finais, aplicar as 
provas, apreciar a defesa de eventuais recursos, viabilizar as inscrições dos candidatos, gerar 
boletos de taxa de inscrição, analisar pedidos de gratuidade de inscrição e de condições especiais 
para a realização de provas, atestar a comprovação dos requisitos de candidato que desejar 
concorrer as vagas reservadas por lei (cotas), avaliar títulos, bem como divulgar e entregar os 
resultados parciais e finais à Comissão Organizadora do Concurso constituída no âmbito da 
Secretaria de Estado de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. 

DOS EDITAIS 

O Instituo Selecon revisará os editais do concurso público disponibilizado pela Secretaria de Estado 
de Polícia Civil do Rio de Janeiro, apresentando eventuais sugestões, as quais serão submetidas à 
aprovação da Comissão do Concurso. 

O Instituo Selecon elaborará o cronograma do concurso contendo as datas previstas para a 
realização de todas as etapas da 1ª Fase (Lei Estadual nº 3.586/2001), inclusive os pedidos de 
recurso e revisão. 

DA PUBLICIDADE DOS ATOS 

O Instituto Selecon providenciará a divulgação das inscrições em jornal de grande circulação, bem 
como no seu sítio eletrônico. 
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O Instituto Selecon disponibilizará os editais e demais informações, bem como resultados de todas 
as etapas, dos recursos e dos pedidos de revisão, inclusive a convocação dos candidatos aprovados 
e classificados para a 2ª Fase do certame, em link específico, no sítio seu eletrônico. 
O Instituto Selecon encaminhará à ACADEPOL, todos os conteúdos de minuta de atos (avisos, 
editais e outros) que devam ser publicados no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro. 
O Instituto Selecon registrará em Ata as ocorrências no decorrer das provas e exames. 

DO ATENDIMENTO AOS CANDIDATOS 

O Instituto Selecon disponibilizará equipe de atendimento habilitada e treinada para atendimento 
dos candidatos, por meio de uma Gerência de Suporte ao Concurso divulgada no seu sítio 
eletrônico, além do atendimento em sua sede, no Centro do Rio de Janeiro, totalmente adaptada 
para acessibilidade plena de pessoas com deficiência. 
O Instituto Selecon dará isonomia de tratamento aos candidatos. 
O Instituto Selecon disponibilizará local e funcionários, em quantitativo suficiente para proceder ao 
recebimento dos recursos e pedidos de revisão das provas e exames. 
O Instituto Selecon disponibilizará, nos locais onde serão realizadas a Prova Objetiva Preliminar e a 
Prova de Capacidade Física, 1 (uma) ambulância para transporte e atendimento de primeiros 
socorros médicos aos candidatos. 
O Instituto Selecon fornecerá ao candidato no ato da inscrição uma senha pessoal que lhe será 
exigida no sistema informatizado do Concurso. 
O Instituto Selecon possibilitará aos candidatos com deficiência as condições especiais para a 
realização das provas, na forma prevista no Decreto nº 9.508/18 e na Lei Estadual nº 6.542/2013. 
O Instituto Selecon realizará Prova de Capacidade Física e/ou Exame (s), nos casos de 
determinação judicial, a qualquer tempo. Nessa hipótese, o Instituto Selecon terá o prazo máximo 
de 10 (dez) dias úteis para o cumprimento da decisão, contados a partir da sua ciência ou cumprirá 
o prazo judicialmente estipulado. 

DA INSCRIÇÃO DOS CANDIDATOS 

O Instituto Selecon disponibilizará, no seu sítio eletrônico, o Edital contendo todas as informações 
pertinentes, inclusive, conteúdo programático e cronograma, disponibilizando-o aos candidatos no 
ato da inscrição, com opção de impressão. 
O Instituto Selecon disponibilizará o formulário de requerimento de inscrição no sítio eletrônico, 
com opção de impressão.  
As inscrições serão recebidas por meio da internet e fisicamente no endereço eletrônico do 
Instituto Selecon, disponível 24 (vinte e quatro) horas por dia, onde, também, será disponibilizado 
boleto bancário com opção de impressão, para pagamento da inscrição, com a indicação da conta 
corrente a ser fornecida pela CONTRATANTE. 
O Instituto Selecon disponibilizará locais que funcionarão nos dias úteis, das 08h00 min às 
17h00min, definidos no edital do concurso público, para receber as inscrições dos candidatos de 
forma presencial, na forma do art. 15 do Decreto Estadual n°43.876, de 08 de outubro de 2012. 
O Instituto Selecon irá formar cadastro dos candidatos inscritos e disponibilizará em mídia digital 
para a ACADEPOL. 
O Instituto Selecon divulgará as inscrições homologadas no sítio eletrônico. 
O valor da taxa de inscrição: (O valor da taxa de inscrição não excederá a 5% (cinco por cento) do 
vencimento base do cargo a ser provido (Art. 17, do Decreto 43.876, de 08/08/2012). 
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1. Auxiliar Policial de Necropsia - R$ 70,00 (setenta reais) 
2. Técnico Policial de Necropsia - R$ 100,00 (cem reais) 
3. Perito Legista - R$ 200,00 (duzentos reais) 
4. Perito Criminal - R$ 200,00 (duzentos reais) 
5. Investigador Policial - R$ 100,00 (cem reais) 
6. Inspetor de Polícia - R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) 

 

DA CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO 

O Instituto Selecon disponibilizará, no sítio eletrônico, com opção de impressão, o cartão de 
confirmação de inscrição para todos os candidatos. 

DAS BANCAS EXAMINADORAS 

A Banca examinadora será indicada e aprovada pela Comissão do Concurso. 

Contratar e remunerar os Presidentes, membros efetivos e suplentes, estes quando atuarem como 

tais, das Bancas Examinadoras das provas: objetiva, discursivas específicas e orais, cujos nomes 

serão indicados e aprovados pela Comissão do Concurso, bem como divulgar o nome de seus 

membros antes da realização da Prova Objetiva Preliminar. 

1) A remuneração para o Presidente e membros efetivos de cada uma das Bancas Examinadoras 

das Provas de Conhecimentos, de acordo com os parâmetros observados em concursos 

assemelhados será realizada da seguinte forma: 

➢  Prova Objetiva Preliminar – 1500 (mil e quinhentas) UFIR-RJ;  

➢ Provas Discursivas Específicas – 3500 (três mil e quinhentas) UFIR-RJ;  

➢ Provas Orais – 2800 (duas mil e oitocentas) UFIR-RJ. 

2) A remuneração fixa compreenderá toda e qualquer atividade do membro da banca naquela etapa 

(elaboração de questões independentemente do número, elaboração de gabarito 

independentemente do número de questões, correção de provas independentemente do número de 

provas e de questões a serem corrigidas). 

A Banca Examinadora será composta por profissionais ou docentes de reputação ilibada, de nível 

superior, com especialização, de preferência doutores ou pós-doutores e notório conhecimento 

técnico da disciplina integrante do conteúdo programático do concurso. 

Contratar e remunerar os integrantes da Banca Examinadora da Prova de Conhecimentos; 

Não poderão fazer parte das Bancas Examinadoras, nem nelas permanecer: 
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➢ Sócio ou professor de cursos preparatórios para concursos públicos na área do certame, que 

ostentem ou tenham ostentado tal condição até 6 (seis) meses que antecedem a publicação 

do respectivo Edital. 

➢ Cônjuge, companheiro, parente até o terceiro grau e afim de pessoas enquadradas na 

hipótese do subitem anterior. 

➢ Cônjuge, companheiro, parente até o terceiro grau e afim, de candidato inscrito no concurso. 

➢ Para efeito do cumprimento do subitem anterior, exigir-se-á dos integrantes de todas as 

Bancas Examinadoras das provas e exames do concurso, declaração de que não estão 

incursos em quaisquer das hipóteses arroladas. 

 
DA PROVA DE CONHECIMENTOS 

Revisar as questões elaboradas pela Banca Examinadora, imprimir, acondicionar, transportar, 

prover segurança, aplicar e corrigir as Provas de Conhecimentos, com questões inéditas, todas de 

caráter eliminatório e classificatório, divididas nas seguintes subetapas: 

1) prova objetiva preliminar. Prova contendo questões objetivas, de caráter eliminatório, 

abordando todas as disciplinas constantes do conteúdo programático previsto no edital do certame. 

➢ haverá 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 a forma estabelecida no edital; 

2) provas discursivas específicas. Prova composta de questões discursivas, de caráter eliminatório 

e classificatório, sobre todas as disciplinas constantes do conteúdo programático previsto no edital 

do certame, para todos os candidatos aprovados e classificados na Prova Objetiva Preliminar. 

➢ as provas serão aplicadas em 3 (três) dias distintos, sucessivos ou espaçados. 

3) provas orais. Prova com arguição de questões sobre todas as disciplinas constantes do conteúdo 

programático. Serão convocados para as Provas Orais todos os candidatos aprovados e classificados 

nas Provas Discursivas Específicas. As sessões das Provas Orais deverão ser registradas em áudio e 

vídeo pela empresa organizadora do concurso. 

➢ Preservar o sigilo das provas e gabaritos. 

➢ Locar espaço adequado para realização das Provas Objetiva Preliminar, Provas Discursivas 

e Provas Orais, no Município do Rio de Janeiro, de forma a garantir a isonomia de 

tratamento aos candidatos, observando as restrições de natureza sanitária, em razão de 

catástrofes naturais, epidemias e/ou pandemia, conforme o protocolo recomendado para 
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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; 

➢ disponibilizar local adequado 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.  

➢ O(s) local (is) de realização da prova deverá (ão) ser adequado(s), de fácil acesso e oferecer 

aos candidatos: 

➢ 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; 

➢ instalações próprias para cadeiras de rodas ou rampa para deslocamento de portador de 

deficiência ou qualquer outra condição especial informada no requerimento de inscrição; 

➢ oferecer 20 (vinte) vagas para estacionamento, destinadas à Comissão do Concurso e 

Organizadores; 

➢ Elaborar e reproduzir listas de presença, cartões de resposta adequados à leitura ótica e 

demais formulários de avaliação necessários. 

➢ Confeccionar cadernos de questões. 

➢ Contratar, treinar e remunerar pessoal para aplicação das provas e exames (fiscais, 

auxiliares e outros profissionais de apoio). 

➢ Disponibilizar espaço físico para que os membros das Bancas Examinadoras elaborarem as 

questões das provas Discursivas do ponto que será sorteado no dia e horário do exame, por 

três candidatos escolhidos aleatoriamente, após os demais candidatos já estiverem 

acomodados nas salas conforme estabelecido no edital do concurso. 

➢ Providenciar a impressão das provas discursivas, conforme estabelecido no item 3.5.7, letra 

"i", em tempo razoável para o bom andamento do exame. 

➢ Disponibilizar espaço físico equipado adequadamente para que os membros das Bancas 

Examinadoras efetuem a análise e correção das Provas Discursivas Específicas. 

➢ Realizar a desidentificação das Provas Discursivas antes de sua entrega às respectivas 

Bancas Examinadoras para correção. 
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➢ Registrar a gravação em áudio e vídeo das sessões das provas orais a que estão submetidos 

os candidatos. 

 
DOS GABARITOS 

a) O Instituto Selecon fornecerá à CONTRATANTE, até o segundo dia útil após a aplicação da 

Prova de Conhecimentos, os respectivos gabaritos, para divulgação em Diário Oficial. 

DOS RECURSOS E DOS PEDIDOS DE REVISÃO 

a) O Instituto Selecon disponibilizará espaço físico e funcionários em quantitativo suficiente 

para fornecer vistas da prova original aos concorrentes que assim desejarem, e receber 

eventuais recursos e pedidos de revisão interpostos pelos candidatos, oferecendo 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. desse projeto básico. 

b) O Instituto Selecon disponibilizará espaço físico equipado adequadamente para que os 

membros das Bancas Examinadoras analisem os pedidos de revisão e recursos interpostos 

pelos candidatos em face das Provas de Objetiva, oferecendo 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 projeto 

básico. 

c) Após a análise e resposta da Banca Examinadora, providenciará a divulgação de eventuais 

recursos e pedidos de revisão interpostos pelos candidatos após cada uma das provas ou 

exames, bem como fornecer subsídios para a defesa do Estado, no caso de eventual 

ajuizamento de ações judiciais, dando ciência à ACADEPOL das providências adotadas. 

DOS RESULTADOS 

a) O Instituto Selecon disponibilizará imagem digitalizada dos cartões de respostas dos 

candidatos, referente à Prova Objetiva Preliminar, no sítio eletrônico, para consulta pessoal, 

após a divulgação dos resultados. 

b) O Instituto Selecon fornecerá à ACADEPOL, para divulgação no Diário Oficial, relação em 

ordem alfabética dos candidatos aprovados em cada uma das etapas do concurso, com os 

números de inscrição e as notas. 
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c) O Instituto Selecon fornecerá à ACADEPOL, para divulgação no Diário Oficial, listas nominais 

em ordem decrescente de classificação dos candidatos aprovados na Prova Objetiva 

Preliminar. 

d) O Instituto Selecon fornecerá à ACADEPOL, para divulgação no Diário Oficial, o resultado da 

1ª Fase do concurso, com listas nominais em ordem decrescente de classificação dos 

candidatos aprovados. 

e) As listas nominais fornecidas à ACADEPOL ao final de cada etapa do certame devem ser 

divididas da seguinte forma: lista nominal geral, contemplando todos os candidatos 

aprovados; lista nominal específica contemplando os candidatos portadores de deficiência 

aprovados; lista nominal específica contemplando os candidatos negros/índios aprovados, 

lista nominal específica contemplando os candidatos com hipossuficiência econômica 

aprovados. 

f) O Instituto Selecon emitirá outros relatórios de interesse da Secretaria de Estado de Polícia 

Civil do Rio de Janeiro, bem como fornecer cadastro em mídia digital. 

DA PROVA DE CAPACIDADE FÍSICA 

a) O Instituto Selecon Disponibilizará espaço físico destinado ao recebimento da 
documentação relativa à Prova de Capacidade Física, oferecendo 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 projeto 
básico.  
 

b) A prova de capacidade física consistirá na realização de 04 (quatro) testes físicos: flexão de 
cúbitos (braços), flexão abdominal (remador), corrida de resistência e corrida de 
velocidade, aplicados de forma diferente para os sexos feminino e masculino, segundo as 
regras e protocolos previstos em edital de seleção. Participarão desta etapa os candidatos 
aprovados na 1ª etapa (prova de conhecimentos) da seguinte forma: 

1. Auxiliar Policial de Necropsia - 100 candidatos.  
2. Técnico Policial de Necropsia - 100candidatos.  
3. Perito Legista - 300 candidatos. 
4. Perito Criminal - 198 candidatos. 
5. Investigador Policial - 500 candidatos.  
6. Inspetor de Polícia - 1800 candidatos. 

 
c) O Instituto Selecon registrará a gravação em vídeo da Prova de Capacidade Física a que 

serão submetidos os candidatos. 
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O EXAME PSICOTÉCNICO 

a) O Instituto Selecon realizará o Exame Psicotécnico, utilizando profissionais especializados, 
em todos os candidatos aprovados na Prova de Capacidade Física. 

b) O Instituto Selecon irá locar espaço físico adequado para a realização do Exame Psicotécnico 
no Município do Rio de Janeiro, de forma a garantir a isonomia dos candidatos, oferecendo 
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 projeto básico. 

c) O Exame Psicotécnico deverá ser aplicado por profissionais devidamente habilitados junto 
ao Conselho Regional de Psicologia, segundo critérios reconhecidos pelo Conselho Federal 
de Psicologia.  

d) Submeter à aprovação dos fiscais do respectivo contrato o espaço físico destinado à 
realização do Exame Psicotécnico. 

DO EXAME MÉDICO 

a) O Instituto Selecon promoverá a realização de Exame Médico em todos os candidatos 
aprovados no Exame Psicotécnico. 

b) O Instituto Selecon irá locar espaço físico adequado para a realização do Exame Médico no 
Município do Rio de Janeiro, de forma a garantir a isonomia dos candidatos, oferecendo 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 projeto básico. 

c) O edital preverá as condições mínimas de saúde física, a serem oportunamente exigidas, 
através de exames próprios específicos. 

d) O Instituto Selecon submeterá à aprovação dos fiscais do respectivo contrato o espaço físico 
destinado à realização do Exame Médico. 

DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA 

Caberá ao Instituto Selecon apresentar medidas de segurança em relação aos candidatos, 
examinadores, fiscais e demais integrantes da equipe de apoio durante a realização de todas as 
etapas da 1ª FASE do concurso, bem como zelar pela lisura e sigilo do certame. 
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DO SIGILO E DA INVIOLABILIDADE 

Caberá ao Instituto Selecon assegurar o necessário sigilo e a inviolabilidade das informações a que 

tenha acesso durante a execução dos serviços, garantindo a lisura do certame. 

PLANO DE MÍDIA – UM DOS DIFERENCIAIS DO INSTITUTO SELECON 

Para cada projeto que realiza, o INSTITUTO SELECON desenvolve um Plano Especial de mídia, sem 

nenhum custo para o cliente/parceiro. O objetivo é divulgar, efetivamente, o Concurso Público, e, 

com isso, atrair o maior número possível de candidatos, além de promover e fortalecer a imagem 

dos órgãos e de seus gestores, através de suas ações efetivas. 

Para esse Concurso Público, o INSTITUTO SELECON propõe-se a realizar o seguinte projeto de 

divulgação, sem ônus para a Secretaria de Estado de Polícia Civil do Rio de Janeiro: 

•Produzir Caderno Especial, com matérias sobre os atrativos do Concurso, o papel relevante da 

Secretaria de Estado de Polícia Civil do Rio de Janeiro, entrevista com os dirigentes públicos, 

depoimentos que servirão como exemplos para os futuros servidores, entrevista com o Diretor 

Geral da Polícia Civil e/ou Diretor da ACADEPOL e/ou Governador do Estado do Rio de Janeiro, etc; 

•Distribuição gratuita do Caderno Especial – Serão impressos 100.000 MIL exemplares do Caderno 

Especial, com distribuição gratuita pelos principais pontos do Rio de Janeiro e Região Metropolitana 

e cidades onde haja potencial para interesse de candidatos.  

Exemplos de Cadernos Especiais produzidos pelo Instituto SELECON: 
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•Veiculação, através de envio de matérias, em jornais de grande circulação da Cidade do Rio de 

Janeiro e no Estado do Rio de Janeiro; 

•Veiculação em Rádio - Levando-se em consideração a emissora de grande audiência; 

•Campanha em Busdoor; 

Exemplos de campanhas realizadas pelo Instituto SELECON:  

                 

•Campanha em Outdoor; 

Exemplo:  
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•Divulgação em Redes Sociais; 

•Mídias Espontâneas; 

•Site do INSTITUTO SELECON: www.selecon.org.br ; 

DA BANCA DE ELABORAÇÃO DE PROVAS DO INSTITUTO SELECON 
• Para cada disciplina, correspondente ao cargo ofertado, quando ainda da elaboração do edital, 

contrata-se a banca de professores respectiva ao cargo. Essa contratação seguirá 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 de provas terão formação com 
especialidade na disciplina envolvida; 

• Todos os profissionais envolvidos no processo têm larga experiência comprovada em Concursos 
Públicos e Processos Seletivos. 

 A CONTRATAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DAS BANCAS CONTEMPLA: 

• Elaborar e atender aos conteúdos programáticos das provas; 

• Atender à bibliografia sugerida; 

• Justificar e responder eventuais recursos dos candidatos; 

• Responsabilidade sobre o sigilo absoluto das provas até a aplicação e sobre parentes e amigos 
íntimos, que não poderão concorrer. 

O INSTITUTO SELECON DISPONIBILIZARÁ PARA A COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO 

• Login e senha para acompanhamento ON-LINE, através do site selecon.org.br, do andamento 
das inscrições e a estatística dos candidatos inscritos; 

• Relatório de pagantes e não pagantes, além de diversos relatórios vinculados ao processamento 
eletrônico das inscrições, resultados e recursos; 

DA ALOCAÇÃO DOS CANDIDATOS PARA AS PROVAS 

• São selecionados, inspecionados e contratados locais para a aplicação das provas para a ampla 
concorrência e para candidatos com necessidades especiais, acordando-se datas com a 
Comissão do Concurso Público.  
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Para orientação dos coordenadores, fiscais e candidatos, o INSTITUTO SELECON disponibiliza as 
seguintes listagens: 

• Listagem geral dos locais de provas, com os candidatos que ali prestarão seus exames; 

• Listagens de candidatos por salas (para serem afixadas nas entradas das mesmas); 

• Lista de presença dos candidatos, por sala, contendo nome, cargo, documento de identidade e 
número de inscrição dos candidatos que ali farão a prova; 

• Listagem dos candidatos com deficiência que solicitaram provas especiais. 

A ELABORAÇÃO DAS PROVAS SEGUE A SEQUÊNCIA DESCRITA ABAIXO 

• Preparação: 

• Compatibizar as questões com as atribuições do cargo, conteúdos programáticos e referências 
bibliográficas (banca examinadora); 

• Revisar gramatical e tecnicamente as questões (banca examinadora); 

• Elaborar instruções para os candidatos; 

• Diagramação.  

DA IMPRESSÃO 

• Em gráfica própria, com equipamentos especializados e modernos, sob absoluto 
monitoramento, controle e sigilo; 

• Os originais das questões e provas serão armazenados em sala cofre, até a efetiva aplicação aos 
candidatos. 
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EMPACOTAMENTO E DISTRIBUIÇÃO: 

•  Em sala fechada e monitorada, com acesso controlado; 

• Em envelopes lacrados, etiquetados por cargo, sala e local, juntamente com os cartões ópticos 
de respostas correspondentes. Após, serão inseridos em malotes também lacrados e 
etiquetados por locais de aplicação; 

• O transporte das provas a serem aplicadas em cada unidade escolar, é feito através de malotes 
apropriados, fechados com cadeados e lacres.                      

 

 

COMUNICAÇÃO AOS CANDIDATOS SOBRE A REALIZAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS E DAS OUTRAS 

FASES 

• A informação da homologação das inscrições e convocação para as provas dos respectivos 
candidatos será através do site www.selecon.org.br; 

• Informações a serem disponibilizadas aos candidatos: número de inscrição, cargo/área ao qual 
concorrem, local da prova, estabelecimento, endereço e número da sala, data e horário de 
realização de suas provas (através do Cartão de Confirmação de Inscrição – CCI).  

 

 

 

 

http://www.selecon.org.br;/
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APLICAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS 

 

Para a aplicação das provas, além das listagens de presença e de candidatos necessárias, são 
reproduzidos os seguintes materiais: 

• Cadernos de questões em número suficiente para os candidatos inscritos, com a quantidade de 
questões e características previamente acertadas com a Comissão do certame. Em cada 
caderno de prova fica caracterizado, em destaque, o cargo/área bem como as instruções gerais 
para o candidato, para a realização da prova; 

• Cartões ópticos de resposta, adequados ao número de questões, com o seu cabeçalho 
personalizado para cada candidato, com nome, número de inscrição, documento de identidade, 
cargo/área, escola e sala; 

• Atas de ocorrência de cada sala, atestado de presença no Concurso Público (quando for 
solicitado), lista de presença e manuais de instrução de coordenadores, fiscais, pessoal de apoio 
e indicativos dos números das salas; 

• São preparados conjuntos de material para os coordenadores e fiscais, contendo canetas, pincel 
atômico, fita adesiva, crachás e outros. 

APLICAÇÃO DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF) 

• Aplicação do teste de aptidão física com equipe especializada e experiente, todos os 
candidatos devidamente identificados, teste filmado com ambulância no local acompanhada 
de médico e enfermeiro. O local para aplicação, será previamente aprovado pela comissão 
responsável pelo certame.  
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Exemplos: 

         

PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA APLICAÇÃO 

• INSTITUTO SELECON possui, em seu quadro, cadastro de coordenadores e fiscais com 
qualificação e experiência para que possam atuar no dia das provas; 

• Os coordenadores, fiscais, pessoal de apoio, serviços gerais e de portaria, são treinados, com 
antecedência, e orientados sobre os procedimentos e conduta a serem seguidos durante a 
aplicação das provas; 

• Para as escolas/locais de aplicação, são destinados recursos para a compra de material de 
higiene. 

Seleção e treinamento de profissionais para elaboração, aplicação e correção das provas Direção de 

Concursos e Processos Seletivos (DCPS) 

• O INSTITUTO SELECON contará com uma experiente equipe que, sob a supervisão e orientação 
da Direção de Concursos e Processos Seletivos (DCPS), participará de todo o processo nas 
seguintes funções: 

• Coordenação Geral - Profissional com larga experiência e expertise em Concursos Públicos e 
Processos Seletivos, será responsável pelas atividades inerentes à operacionalização do 
Certame, supervisionando as atividades dos Coordenadores de Logística, Informática e 
Pedagógico e todo o processo de impressão das provas e emalotamento, com vistas à aplicação 
das mesmas;                  

• Coordenador de Logística – É responsável pelo espaço físico, pela fiscalização e segurança de 
todo o processo. Será responsável também pela capacitação dos profissionais envolvidos e por 
toda a logística de distribuição e aplicação das provas; 
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• Coordenador de TI - É responsável pelo sistema de inscrição, pela elaboração, impressão e 
personalização dos cartões-respostas, pelo site, pelo sistema de processamento de resultados 
das fases, pelo sistema web seguro, pela infraestrutura tecnológica e pela elaboração dos 
relatórios necessários para a aplicação das provas, bem como da base de dados para elaboração 
do relatório final, contendo os resultados e informações estatísticas e pelo desenvolvimento e 
operacionalização de todos os sistemas computacionais envolvidos; 

• Coordenador Pedagógico – É responsável por todo o processo de definição de conteúdo, 
elaboração das provas e orientações para a aplicação das mesmas. Será responsável também 
pela elaboração do material de apoio, pela correção das provas, análise e pareceres de recursos 
às questões e gabaritos. 

DOS FISCAIS DE CERTIFICAÇÃO/APLICAÇÃO 

• O INSTITUTO SELECON possui um cadastro de profissionais locais, em sua maioria com nível 
médio completo e com comprovada experiência na fiscalização de concursos e processos 
seletivos. Atuam diretamente na aplicação das provas, recebem treinamento dos 
coordenadores e seguem as orientações e normas descritas no manual do fiscal, utilizado no 
treinamento. São utilizados, no mínimo, dois fiscais por sala de aplicação de provas. Conforme o 
número de candidatos por sala, este número pode aumentar. 

• O INSTITUTO SELECON disponibilizará seu departamento jurídico para acompanhar todo o 
certame, cujo Coordenador Jurídico é membro da Comissão de Acessibilidade da OAB-RJ e 
responderá a todas as demandas administrativas e judiciais que possam ocorrer, durante e após 
a realização do mesmo. 

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

O pagamento dos serviços técnicos-especializados será feito em três parcelas, da seguinte forma: 

a) confirmação do total de candidatos inscritos – 50% (cinquenta por cento) do valor 
contratado; 

b) após a aplicação da prova objetiva – 30% (trinta por cento) do valor contratado; 

c) após a realização dos exames médicos – 20% (vinte por cento) do valor contratado. 

O Instituto Selecon arcará com todos os custos para a organização e a realização do concurso 
público, exclusivamente com produto da arrecadação da taxa de inscrição dos candidatos, 
independentemente do número de candidatos inscritos. 

Os custos incluirão 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 no contexto da Covid-19, especialmente 
considerando: 

a) distanciamento de 2 metros entre os candidatos; 
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b) disponibilização de máscaras e face shield para os fiscais, funcionários e a banca 
examinadora; 

c) troca de máscaras a cada 3 horas para os fiscais, funcionários e banca examinadora; 

d) saco para descarte de máscaras diferente do lixo ordinário em todos os ambientes; 

e) álcool 70 para todos os fiscais , funcionários e banca examinadora e um pote de 500 ml por 
sala/setor;  

f) locais abertos ou com portas e janelas abertas sem utilização de ar condicionado nem 
ventiladores; 

g) entrada dos candidatos em horários diferentes em 3 grupos a cada 20 minutos; 

O valor da taxa de inscrição será R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), estipulado na forma do 

Art. 17, do Decreto 43.876, de 08/08/2012. Isenções da taxa de inscrição, a serem concedidas com 

base na legislação vigente, deverão ser levadas em consideração pela contratada no momento em 

que estimar o valor da inscrição no concurso público, ficando a Secretaria de Estado de Polícia Civil 

isenta de qualquer responsabilidade nesse sentido. 

DO PRAZO PARA ORGANIZAÇÃO, REALIZAÇÃO E CONCLUSÃO DO CONCURSO 
 

O Instituto Selecon cumprirá 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. 

O Instituto Selecon, 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 do termo de referência. 

A comissão de concurso, por solicitação do Instituto Selecon, poderá motivadamente alterar os 
prazos estabelecidos na proposta. 

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 
O Instituto Selecon informará a CONTRATANTE, de imediato, todos os casos de duplicidade de 
pagamento de inscrições pelos candidatos. 

Quando do encaminhamento das faturas aos fiscais do contrato para atestação, o Instituto Selecon 
deverá instruir o respectivo processo com os seguintes documentos: 

a) listagem numerada dos candidatos pagantes e isentos, as quais deverão conter nome, 
número de inscrição, CPF e número da identidade; 

b) comprovação de todos os depósitos efetuados pelos candidatos nas contas do concurso a ser 
fornecida pela instituição bancária;  
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c) quaisquer outros documentos solicitados pela CONTRATANTE. 

DA VIGÊNCIA 
 
O contrato terá vigência de 12 (doze) meses a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado, 
nos termos do art. 57 § 1º da lei 8.666/93. 

DA GARANTIA CONTRATUAL 
 
Será dispensada a garantia tendo em vista que as despesas para realização do certame serão 
suportadas pelo valor arrecadado com o pagamento da taxa de inscrição pelos candidatos, que 
ficarão depositados em conta indicada previamente pelo Contador/SEPOL. 

DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 
 
O contrato deverá ser executado fielmente, de acordo com as cláusulas avençadas, nos termos do 
instrumento convocatório, do projeto básico, do cronograma de execução e da legislação vigente, 
respondendo o inadimplente pelas consequências da inexecução total ou parcial. 

A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por comissão de fiscalização de contrato 
composta por 3 (três) membros da CONTRATANTE, especialmente designados pelo Requisitante, 
conforme ato de nomeação. 

O objeto do contrato será recebido, nas 03 (três) etapas estabelecidas no item 4.5.1, da seguinte 
forma: 

a) Provisoriamente, após parecer circunstanciado da comissão a que se refere o parágrafo 
primeiro, que deverá ser elaborado no prazo de 96 (noventa e seis) horas após a entrega do 
serviço.  

b) Definitivamente, após parecer circunstanciado da comissão a que se refere o parágrafo 
primeiro, após decorrido o prazo de 10 (dez) dias de observação e vistoria que comprove o 
exato cumprimento das obrigações contratuais. 

A Comissão a que se refere o parágrafo primeiro, sob pena de responsabilidade administrativa, 
anotará em registro próprio as ocorrências relativas à execução do contrato, determinando o que 
for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. No que exceder à sua competência, 
comunicará o fato à autoridade superior, em 10 (dez) dias, para ratificação. 

O Instituto Selecon declara, antecipadamente, aceitar todas as condições, métodos e processos de 
inspeção, verificação e controle adotados pela fiscalização, obrigando-se a lhes fornecer todos os 
dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações de que este necessitar e que forem 
julgados necessários ao desempenho de suas atividades. 

A instituição e a atuação da fiscalização do serviço objeto    do     contrato    não     exclui    ou    
atenua a responsabilidade do Instituto Selecon, nem a exime de manter fiscalização própria. 
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ESTIMATIVA DE VALORES POR ETAPA DA EXECUÇÃO DO CERTAME 

1ª Etapa - PROVA OBJETIVA PRELIMINAR R$ 331.200,00 40% 
2ª Etapa – PROVAS DISCURSIVAS ESPECÍFICAS R$ 124.200,00 15% 
3ª Etapa – PROVAS ORAIS       R$ 124.200,00 15% 
4ª Etapa - EXAME PSICOTÉCNICO         R$ 82.800,00 10% 
5ª Etapa – PROVA DE CAPACIDADE FÍSICA E EXAME MÉDICO    R$ 165.600,00 20% 

 
 
DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA FINANCEIRA (PROPOSTA DE PREÇO) 
 
• O INSTITUTO SELECON realizará todo Concurso para a contratação, do Quadro Permanente da 

Secretaria de Estado de Polícia Civil do Rio de Janeiro, independentemente do número de 
candidatos inscritos, conforme proposta de preço descrita e detalhada abaixo: 

➢ Delegado de Polícia de 3ª classe - R$ 90,00 (noventa reais) 

 
O prazo de validade da proposta é de 120 (cento e vinte) dias da apresentação da mesma.  
Colocando-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos, adequações ou ajustes 

necessários às necessidades da administração da Secretaria de Estado de Polícia Civil do Rio 

de Janeiro, aproveitamos o ensejo para externar votos de estima e consideração. 

Razão Social: Instituto Nacional de Seleções e Concursos - INSTITUTO SELECON 

2. CNPJ Nº: 24.465.407/0001-52  

3. Site: www.selecon.org.br 

4. Rua do Senado, 229, Centro - Rio de Janeiro-RJ - CEP 20231-005 

5. Telefones: (21) 2532-9638 / (21) 99945-2461 / (21) 99934-2578 

 Atenciosamente, 

Rio de Janeiro, 03 de maio de 2021. 

                                                        

Diretor Presidente 
 

http://www.selecon.org.br/
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GRÁFICA DO INSTITUTO SELECON: MODERNIDADE,  
TECNOLOGIA DE PONTA E SEGURANÇA EM TODO O PROCESSO. 
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INSTITUTO SELECON: EFETIVO MONITORAMENTO EM TODAS AS INSTALAÇÕES. 

 

 

 

INSTITUTO SELECON: ACESSO AOS SETORES SOMENTE POR BIOMETRIA, E TODOS OS 
SETORES MONITORADOS POR CÂMERAS. 
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INSTITUTO SELECON ADOTA TODOS OS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS PARA A 
SEGURANÇA E SIGÍLO DOS CONCURSOS PÚBLICOS, ANTES, DURANTE E DEPOIS DE TODAS 

AS FASES, ALÉM DE PRESERVAR A SAÚDE DOS CANDIDATOS, RESPEITANDO TODOS OS 
PROTOCOLOS DA COVID19.  

 

            

                                Malote de Prova                 Detectores de Metal e Cronômetros 

                                                                 

                            

                               Termômetro                                         Coletor de Digital 
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INSTITUTO SELECON: COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA TEM REUNIÕES PERMANENTES COM 
A BANCA DE PROFESSORES, PARA ELABORAÇÃO DE CONTEÚDO PROGRAMATICO E 

QUESTÕES INÉDITAS, CONFORME PERFIL DE CADA CONCURSO PÚBLICO. 

 

 

 

INSTITUTO SELECON: MODERNA SALA DE REUNIÃO DA COORDENAÇÃO 

PEDAGÓGICA. 

 

 

INSTITUTO SELECON POSSUI, TAMBÉM, EM SUA SEDE, MODERNO AUDITÓRIO PARA 

CONSTANTES TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E CURSOS DE QUALIFICAÇÃO E 

CAPACITAÇÃO PARA SEUS COLABORADORES E FUNCIONÁRIOS.







 

 

 


