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MENSAGEM DA DIRIGENTE MÁXIMA

O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), cumprindo seu 
compromisso de transparência com a sociedade, apresenta o seu Relatório de Gestão de 2018, com informações sobre 
a governança na instituição, as áreas de atuação e os principais resultados organizacionais do ano que passou.

Este Relatório mostra como o funcionamento da Organização Social (OS) vem acontecendo de forma comprometida 
com as suas atividades finalísticas, às quais o centro se dedica integralmente. Mostra também o rigor com o qual o 
Cebraspe trata a ética, a transparência, a excelência e a integridade em todas as suas atividades — valores caros e que 
permeiam absolutamente tudo o que o Centro se propõe a realizar.

No ano que passou, assumimos a gestão do Centro com a missão de sermos propositivos em nossas atividades, 
inovadores em nossos produtos e serviços — visando oferecer, cada vez mais, o melhor para as instituições que 
nos contratam e confiam em nós e, principalmente, atuar com economicidade em um cenário econômico, social 
e ambiental que pede por isso. O que nos moveu no ano que passou, e que continuará a nos mover em 2019, foi 
continuar sendo uma instituição reconhecida por sua qualidade e admirada pelo comprometimento e engajamento 
que imprime em tudo que faz.

Sem sair do nosso foco e do nosso planejamento por um segundo sequer, estamos tranquilos em dizer que obtivemos 
sucesso: o Cebraspe cumpriu uma agenda positiva e realizou as maiores seleções da esfera federal, além de 
importantes avaliações educacionais. As atividades de Educação, inerentes à essência do Cebraspe, continuaram a 
receber incentivos importantes aos estudos relacionados à melhoria da Educação, por meio da avaliação educacional, 
em várias temáticas.  

Com as informações contidas neste relatório, o Cebraspe coloca à disposição da sociedade e dos órgãos de controle 
interno e externo importante ferramenta de prestação de contas, reforçando seu compromisso com o fortalecimento 
e a transparência de sua gestão, em obediência aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 
publicidade e da eficiência.

Obrigada pela leitura!

Adriana Rigon Weska
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1. VISÃO GERAL
O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos 
(Cebraspe) é uma organização social criada com o objetivo de promover o ensino, 
a pesquisa científica e o desenvolvimento tecnológico e institucional com a 
realização de estudos, pesquisas, programas e projetos nas áreas de avaliação, 
certificação e seleção. Ele se consolidou como uma organização agregadora, capaz 
de contribuir efetivamente para o desenvolvimento do país em todas as suas 
áreas de atuação. O Cebraspe, por meio de seus relatórios e pesquisas, fornece 
informações enriquecedoras para o desenvolvimento de políticas públicas.

1.1 BREVE HISTÓRICO
Esta breve linha do tempo demonstra que o Cebraspe carrega em seu DNA 
o rigor acadêmico e a excelência adquiridos pela experiência de 48 anos de 
história. A equipe reúne profissionais altamente qualificados na busca constante 
por soluções tecnológicas inovadoras. O Centro acredita no poder transformador 
da Educação, e oferece técnicas e ferramentas seguras e modernas de avaliação. 
Cada exame é elaborado a partir de pesquisa e verificação pedagógica. Os 
resultados são avaliações fidedignas, que revelam o potencial e os limites 
de cada indivíduo e ajudam a determinar os caminhos para a melhoria da 
qualidade das instituições.

1.2 AMBIENTE EXTERNO
Para falarmos com propriedade do ambiente de avaliações, seleções e 
certificações no Brasil em 2018, inicialmente é preciso destacar que a Educação 
é um meio para qualificação da mão de obra e, assim, uma oportunidade para o 
desenvolvimento nacional e para melhoria competitiva do país, sendo necessário 
expor que os processos de avaliação são essenciais para o diagnóstico e 
aperfeiçoamento institucional de organizações públicas ou privadas, bem como 
para o estabelecimento de políticas governamentais voltadas à Educação.

O trabalho do Cebraspe desperta um relevante interesse da sociedade e das 
organizações em nosso país e pode ser medido pelo crescimento nos acessos ao 

Criação da Comissão Permanente de Concurso 
Vestibular (Copeve), responsável por organizar 
o acesso ao Ensino Superior na UnB.
Em decorrência da qualidade desses vestibulares, a 
Copeve foi contratada pelo Governo do Distrito Federal 
para realizar alguns de seus concursos públicos.

A crescente demanda de serviços prestados pela Comissão Permanente de 
Concurso Vestibular (Copeve) culminou na criação, em 1987, da Diretoria de 
Acesso ao Ensino Superior (DAE/UnB), que passou a planejar e executar as 
atividades relacionadas a vestibulares e concursos.

A DAE/UnB passou a ser Cespe/UnB. Com maior autonomia, o novo Centro 
ganhou espaço no cenário nacional. Investindo em projetos inovadores em 

de instituições públicas e privadas de todo o país.

O Contrato de Gestão nº 01/2014 tem como objetivo realizar atividades 
de gestão de programas, projetos e apoio técnico e logístico para subsidiar 
sistemas de avaliação educacional.

Consolidação do Cebraspe como organização social se deu 
com a assinatura do 1º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão.

Mantendo o know-how desenvolvido pelo 
Cespe/UnB, nascia então o Cebraspe, 

do Decreto nº 8.078, de 19 de agosto de 2013. 

1970

1987

1993

2013

2014

2018
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seu site, que, ao longo de 2018, teve uma média de sete milhões de visitas 
mensais, um acréscimo de 74% sobre o ano anterior.

Mesmo com o interesse crescente, o ano de 2018 apresentou grandes 
desafios para a direção do Cebraspe: o ritmo de crescimento econômico 
do país ainda não retornou aos níveis pré-crise e a mudança conceitual 
do papel do Estado levou o Governo Federal – segundo dados do Painel 
Estatístico de Pessoal do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento 
e Gestão – a ter, nesse ano, a menor quantidade de servidores que 
ingressaram no serviço público por meio de concurso desde 2001, 
comportamento também apresentado pelos demais poderes e esferas.

Para ter sucesso nesse cenário, o Cebraspe contou com o reconhecimento 
alcançado ao longo de sua trajetória como a melhor organizadora de 
avaliações para seleção de pessoas para ingresso no serviço público, 
conhecidas como concursos. Os responsáveis pelos processos de 
recrutamento veem o Método Cespe, exclusividade do Cebraspe, como a 
garantia de um certame justo, seguro e capaz de apresentar aos contratantes 
as pessoas mais capacitadas para conduzir o futuro de suas instituições.

No ano de 2019, espera-se a manutenção da tendência de busca da 
qualificação pela Educação para que o Brasil continue a prosperar e 
alcançar patamares maiores e melhores no que tange ao ensino, à Educação 
e à qualificação da mão de obra pública.

1.3 AMBIENTE DE ATUAÇÃO
As atividades realizadas pelo Cebraspe estão em consonância com os 
objetivos estratégicos do Contrato de Gestão firmado com o Ministério 
da Educação, que, atualmente, tem a Fundação Universidade de Brasília 
como interveniente. 

A seguir, detalha-se o ambiente de atuação do Centro, que tem como 
diferenciais a qualidade da prova, a capacidade e capilaridade logística, a 
qualidade do material gráfico e a segurança em cada uma das fases.

1.3.1 Avaliações educacionais
A partir de sua entrada em plena operação, em 2014, o Cebraspe passou a 
desempenhar as atividades que, desde 2000, executava em parceria com o 
Inep na avaliação de programas e sistemas educacionais. Entre os trabalhos 
produzidos por essa parceria, destacam-se a realização: i) do Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem); ii) do Exame Nacional de Desempenho 
de Estudantes (Enade); iii) da Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA); iv) 
do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos 
(Encceja); e v) da Avaliação da Educação Básica (Saeb).

Além de ter atuado nas referidas avaliações coordenadas pelo Inep, o 
Cebraspe participou, de 2012 a 2018, de avaliações educacionais dos 
Ensinos Fundamental e Médio de vários estados do Brasil, realizadas em 
parceria com as respectivas Secretarias de Educação. Em 2018, destaca-se a 
realização da Provinha e Prova São Paulo, da rede municipal de ensino.

Sistemas de ensino da rede privada e de alguns cursos profissionalizantes 
também contaram com os serviços de avaliação do Cebraspe, como o da 
Escola Americana e o do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI).

1.3.2 Seleções
Os processos seletivos organizados pelo Cebraspe são reconhecidos por 
sua excelência. A sua execução inclui desde a formulação de editais até a 
publicação dos resultados finais, passando pelas etapas de inscrição on-line 
de participantes e pela elaboração, aplicação e correção dos instrumentos 
de avaliação. Em todos esses processos seletivos, seja para instituições 
públicas, seja para instituições privadas, o Cebraspe tem por objetivo 
selecionar profissionais qualificados e adequados ao perfil exigido para o 
exercício do cargo, oferecendo, ainda, assessoria técnica especializada para 
atender a eventuais demandas administrativas ou judiciais relacionadas 
aos certames. Destaca-se, nesse sentido, a atuação do Cebraspe na seleção 
de profissionais para atuarem na área executiva, legislativa e judiciária, 
por meio de sua experiência na avaliação de perfis profissiográficos, 
contribuindo para que melhores serviços sejam oferecidos à sociedade.
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O Cebraspe é o detentor exclusivo do Método Cespe de realização 
de avaliações, certificações e seleções. Esse método consiste em um 
conjunto de técnicas e metodologias empregadas desde a capacitação dos 
elaboradores de questões, a elaboração das questões e a preparação dos 
cadernos de provas até a correção e a análise dos resultados. Ele é fruto de 
mais de 20 anos de experiência e está em constante evolução.

A seleção dos elaboradores e dos revisores dos instrumentos de seleção do 
Centro visa, primordialmente, a qualidade desses e considera a qualificação 
técnica dos profissionais e as exigências específicas dos certames.

Em 2018, o Cebraspe foi contratado por órgãos reconhecidos pela 
excelência de sua atuação e de seus recursos humanos, como o Instituto Rio 
Branco, do Ministério das Relações Exteriores, o Superior Tribunal de Justiça, 
a Agência Brasileira de Inteligência, o Superior Tribunal Militar,  a Polícia 
Federal e diversos outros.

1.3.3 Certificações
A certificação é um importante instrumento de avaliação utilizado para 
o desenvolvimento pessoal, profissional e institucional, além de se 
configurar como diferencial competitivo bastante utilizado nas economias 
mais avançadas devido à sua agilidade de adaptação às necessidades do 
mercado de trabalho.  Já é comum para profissionais de Tecnologia da 
Informação e Comunicação, por exemplo, complementarem sua formação 
com sistemas de certificação para conhecimentos específicos. Essa 
tendência é também verificada no Brasil com o aumento da demanda de 
instituições públicas e privadas por profissionais com amplo domínio em 
determinados processos e da certificação para exercício profissional.

Nos últimos anos, o Cebraspe foi contratado para realizar esses processos 
por meio de parceria com instituições relevantes, como Sebrae, Inep e 
Banco do Brasil. Além disso, são certificados, semestralmente, por meio 
de provas de habilidade específicas, candidatos a ingressar nos cursos de 

graduação em Arquitetura e Urbanismo, Artes Cênicas, Design, Música e 
Artes Plásticas da Universidade de Brasília.

Entre os trabalhos de certificação realizados pelo Cebraspe em 2018, 
destacam-se: i) o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos 
Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida), sendo a 
única instituição a implementar esse exame; e ii) a Certificação de Proficiência 
em Língua Portuguesa para Estrangeiros (Celpe-Bras). Além disso, o Centro 
trabalha anualmente com um sistema de certificações para promover a 
ascensão profissional utilizado por grandes empresas públicas do país.

1.3.4 Educação

1.3.4.1 Pesquisas em avaliação
O Cebraspe preocupa-se com a melhoria do sistema educacional brasileiro 
e sempre ancorou suas técnicas e processos na pesquisa acadêmica e 
na busca constante pela excelência. Em 2016, o Centro deu um passo 
importante na conquista de sua finalidade precípua ao fomentar e promover 
o ensino e a pesquisa científica em avaliação, seleção e certificação 
mediante a criação de um setor exclusivo para promover as ações nesse 
campo, lançando seu primeiro edital de chamada de projetos de pesquisa e 
de desenvolvimento científico e tecnológico focado em sua área de atuação. 
Já em 2017, a organização lançou a revista científica Examen, de edição 
semestral, que reúne artigos sobre avaliações educacionais. Em 2018, 
destaca-se a realização do 3º e do 4º Seminários de Pesquisa do Cebraspe, 
momentos em que foram apresentados os resultados do fomento realizado 
pelo Centro.

1.3.4.2 Cursos de formação e de capacitação
A formação e a capacitação continuada de pessoas para estimular a 
inovação e a transformação são ingredientes essenciais para o sucesso 
de uma organização. O Cebraspe planeja e executa, além de capacitações 
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voltadas para os seus colaboradores, cursos de formação, capacitação e 
ambientação com o intuito de preparar os participantes aprovados em 
processos de seleção para as novas atividades que irão desempenhar. 
O Centro conta com equipe especializada no planejamento e realização 
desses cursos.

1.3.5 Provas realizadas em computadores
Com o propósito de obter excelência em cada trabalho que realiza, o 
Cebraspe busca constantemente o aperfeiçoamento das tecnologias das 
quais faz uso. Para isso, desenvolveu um sistema computacional que, 
servindo-se do modelo do Computer Assisted Testing (CAT), permite a 
aplicação de provas em computadores. O método CAT calcula a proficiência 
do participante de forma dinâmica e adaptativa, por meio da Teoria de 
Resposta ao Item (TRI).

1.3.6 Análise estatística dos resultados
O diferencial metodológico do Cebraspe nas análises estatísticas dos 
resultados dos instrumentos de avaliação e certificação aplicados, bem como 
dos resultados apresentados aos clientes, é o uso da TRI, moderna teoria de 
avaliação utilizada nas avaliações praticadas pelo Ministério da Educação 
(MEC), pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE), na avaliação do Programme for International Student Assessment (PISA) 
e na maioria das avaliações praticadas pelos países desenvolvidos.

A utilização dessa teoria permite a construção de uma escala de 
proficiência, um excelente instrumento pedagógico com grande potencial 
para direcionadores estratégicos e educacionais no que diz respeito ao 
uso dos resultados.

1.3.7 Acesso à Educação Superior
Outro cenário em que é possível medir a importância da atuação do 
Cebraspe é nas avaliações de acesso à Educação Superior. Dados do Cadastro 

Geral de Empregados e Desempregados (Caged) mostram que, nos últimos 
anos, houve uma redução no número de vagas voltadas para trabalhadores 
com Ensino Fundamental completo ou incompleto. Por outro lado, ainda 
de acordo com o Caged, o saldo de vagas é positivo para trabalhadores 
com Ensino Médio e/ou Ensino Superior. Nessas avaliações, o Cebraspe 
contribui de forma consistente com inovações técnicas e tecnológicas, frutos 
de pesquisa constante, e, entre outras, com a realização dos vestibulares. 
Destaca-se, também, o Programa de Avaliação Seriada da UnB (PAS), uma 
iniciativa pioneira replicada em outros estados, que contou com quase 57 
mil inscritos na última edição.

1.4 ORGANOGRAMA
A seguir, apresenta-se o organograma da alta administração do Cebraspe 
(Figura 1) e a descrição das competências e das atribuições do Conselho 
de Administração, da Diretoria-Geral, da Diretoria Executiva e das 
Diretorias Técnicas.

Conselho de 

Figura 1 – Organograma da alta administração
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Quadro 1 – Descrição das atribuições do Conselho de Administração, da Diretoria-Geral, da Diretoria Executiva e das Diretorias Técnicas

Conselho de 
Administração

• Deliberar sobre as linhas gerais das políticas, diretrizes 
e estratégias.

• Avaliar e aprovar os termos do Contrato de Gestão.
• Eleger seu presidente.
• Estabelecer as diretrizes do plano de Auditoria Interna, 

aprová-lo e modificá-lo a qualquer tempo.
• Determinar e autorizar a contratação de auditoria 

externa.
• Examinar e aprovar os seguintes documentos:

•  a proposta de orçamento, o programa de 
investimentos e o plano de ação para execução das 
atividades do centro;

•  os relatórios de atividades com os respectivos 
balancetes;

•  a apresentação de contas e o relatório anual de 
gestão;

• a avaliação de contratos, convênios ou outros 
instrumentos de ajuste e as análises gerenciais 
cabíveis;

• o regimento interno; e
• as propostas de alterações do Estatuto, o 

regulamento próprio contendo os procedimentos 
para aquisições, contratação de obras, bens e 
serviços e alienações, bem como o plano de cargos 
e salários e benefícios dos empregados.

• Acompanhar e avaliar periodicamente o desempenho do 
Cebraspe.

• Aprovar a alienação de bens.
• Avaliar e aprovar a proposta de alteração e políticas, 

as diretrizes estratégicas, os planos de atividades e os 
respectivos orçamentos.

• Aprovar e dispor sobre alteração do Estatuto, dentre 
outras responsabilidades sobre a gestão do Centro 
previstas no Regimento Interno do Cebraspe.

Diretoria-Geral

• Planejar, dirigir e controlar os serviços e atividades do 
Cebraspe.

• Convocar a Assembleia Geral e solicitar reunião 
extraordinária do Conselho de Administração.

• Representar o Cebraspe.
• Propor ao Conselho de Administração a oneração ou a 

alienação de bens do ativo permanente do Cebraspe.
• Gerir o patrimônio do Cebraspe.
• Contratar auditoria externa.
• Designar os ocupantes de cargos de confiança do 

Cebraspe e demais funções de confiança.
• Contratar e administrar pessoal.
• Publicar anualmente, no DOU, os demonstrativos 

financeiros e os relativos à execução de eventuais 
contratos de gestão.

• Outras responsabilidades previstas no Regimento 
Interno do Cebraspe.

Diretoria 
Executiva

• Além das atribuições e de outras que lhe forem 
delegadas, cabe auxiliar o Diretor-Geral na 
coordenação e supervisão das atividades do Cebraspe.

Diretorias
Técnicas

• Implementar as políticas, as diretrizes, as estratégias 
e a execução do plano de atividades do Cebraspe.

• Orientar e supervisionar as atividades relativas 
aos projetos e ações sob sua responsabilidade, em 
consonância com decisões da diretoria.
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Durante o exercício de 2018, o Conselho de Administração 
do Cebraspe se reuniu dez vezes, nas seguintes datas:

• 39ª reunião, 4 de janeiro de 2018.

• 40ª reunião, 8 de fevereiro de 2018.

• 41ª reunião, 16 de fevereiro de 2018.

• 42ª reunião, 11 de abril de 2018.

• 43ª reunião, 4 de maio de 2018.

• 44ª reunião, 13 de junho de 2018.

• 45ª reunião, 22 de agosto de 2018.

• 46ª reunião, 31 de agosto de 2018.

• 47ª reunião, 10 de outubro de 2018.

• 48ª reunião, 12 de dezembro de 2018.

Nas figuras 2, 3, 4, 5 e 6 são apresentados, respectivamente, 
os organogramas das cinco diretorias do Cebraspe, 
acompanhados dos quadros 2, 3, 4, 5 e 6 com a descrição 
das atribuições dos setores componentes dessas diretorias.

Figura 2 – Organograma da Diretoria-Geral
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Ouvidoria,
Canal de Ética
Comissão de Ética

• Receber, examinar, apurar e encaminhar 
reclamações, solicitações de informação, 

• denúncias, sugestões e elogios a respeito da 
atuação do Cebraspe.

• Aplicar medidas disciplinares.
• Promover o cumprimento do Código de
• Ética e Conduta.

Escritório
de Gestão

• Gerir a estratégia organizacional.
• Gerir processos.
• Gerir o Contrato de Gestão.
• Gerir riscos.
• Realizar prestação de contas relacionadas à 

gestão.
• Promover a excelência da gestão do Cebraspe.

Coordenação de 
Ensino, Pesquisa e 
Estudos Avançados

• Produzir informações com base em dados dos 
eventos.

• Desenvolver estudos estratégicos.
• Interagir com a comunidade, para obter 

informações a respeito das avaliações.
• Fomentar o desenvolvimento de estudos 

e pesquisas referentes aos vários tipos de 
avaliações, certificações e seleções.

• Promover cursos de pós-graduação.

 

Quadro 2 – Descrição das atribuições dos setores da Diretoria-Geral

Auditoria Interna

• Gerir auditoria de compliance, de gestão, operacional 
e contábil da organização.

• Apoiar auditoria externa.
• Garantir o cumprimento da legislação e das normas 

internas.

Coordenação 
Jurídica

• Gerir processos judiciais.
• Gerir processos administrativos.
• Emitir pareceres jurídicos.

Escritório de 
Comunicação 
Integrada

• Elaborar e executar projetos editoriais.
• Atender a demandas internas de editoração.
• Gerir comunicação externa.
• Gerir comunicação interna.
• Realizar planejamento de marketing.
• Realizar monitoramento de mercado.
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Controladoria

• Gerir controladoria.
• Gerir orçamento.
• Realizar precificação de eventos.
• Realizar gestão contábil.
• Realizar gestão fiscal.
• Realizar gestão financeira.

Coordenação de
Gestão de Pessoas

• Recrutar e selecionar colaboradores.
• Administrar pessoas.
• Gerir remunerações e benefícios.
• Desenvolver pessoas.
• Promover qualidade de vida.
• Gerir cultura organizacional.

Coordenação
de Tecnologia
da Informação
e Comunicação

• Gerir a inovação em TIC.
• Desenvolver e manter sistemas.
• Gerir segurança da informação.
• Gerir infraestrutura de TIC.
• Gerir banco de dados.
• Gerir helpdesk.

Coordenação de 
Administração

• Gerir compras e contratações.
• Gerir patrimônio.
• Gerir almoxarifado.
• Gerir infraestrutura predial.
• Gerir serviços administrativos de apoio.
• Gerir mão de obra terceirizada.
• Realizar gestão documental.

 

Quadro 3–Descrição das atribuições dos setores da Diretoria ExecutivaFigura 3 – Organograma da Diretoria Executiva
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Coordenação
de Negócios

• Prospectar novos eventos. 
• Negociar eventos.
• Divulgar eventos.
• Divulgar resultados.
• Fornecer diretrizes para a definição da 

estratégia de vendas.
• Desenvolver estratégias de relacionamento 

com os principais stakeholders. 
• Gerir o portfólio de serviços.

Coordenação de 
Planejamento e 
Controle de Eventos

• Planejar eventos.
• Monitorar eventos. 
• Relacionar-se com clientes. 
• Gerir processos administrativos e judiciais 

de eventos.
• Encerrar eventos. 
• Gerir portfólios de eventos.

Central de
Atendimento
ao Candidato

• Relacionar-se com participantes. 
• Gerenciar requerimento administrativo.

 

Quadro 4 – Descrição das atribuições dos setores da Diretoria de Contratação e Gestão de EventosFigura 4 – Organograma da Diretoria de Contratação e Gestão de Eventos
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Quadro 5 – Descrição das atribuições dos setores da Diretoria de Instrumentos de Avaliação, Seleção e 

Certificação

Coordenação de 
Instrumentos de 
Seleção

• Preparar instrumentos de seleção.
• Estruturar provas e objetos de avaliação.
• Gerir equipes para elaboração e correção de provas.

Coordenação de 
Instrumentos 
de Avaliação e 
Certificação

• Preparar instrumentos de avaliação e certificação.
• Gerir equipes para elaboração e correção de itens de 

avaliações e certificações.
• Realizar análises estatísticas das avaliações.

Coordenação 
de Avaliação de 
Provas Discursivas 
e de Análise de 
Recursos

• Aplicar exames médicos, testes de atividades 
físicas, avaliação psicológica, prova oral, prova de 
habilidades específicas da UnB e  provas práticas em 
geral.

• Analisar títulos, documentações, vida pregressa, 
pedido de isenção de taxa, solicitação de cotas para 
negros e perícia médica dos candidatos.

• Promover inovações e aprimoramento na aferição de 
habilidades e capacidades específicas.

• Realizar o acompanhamento da correção das provas 
discursivas.

• Gerir bancas avaliadoras.
• Desenvolver indicadores de desempenho de 

colaboradores externos.
• Auditar os resultados de eventos.
• Avaliar demandas de atendimentos específicos para 

pessoas com deficiências.
• Dar encaminhamento às demandas de atendimentos 

específicos aos setores responsáveis do Cebraspe.
• Promover inovações e aprimoramento nos 

atendimentos específicos.

Figura 5 – Organograma dos setores da Diretoria  de Instrumentos de Avaliação, Seleção e 

Certificação
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Coordenação
de Logística

• Contratar espaços e fazer a distribuição de 
participantes.

• Preparar infraestrutura de aplicação.
• Contratar e capacitar equipes.
• Aplicar etapas de eventos.
• Retornar material de aplicação.
• Fazer a manutenção de veículos.
• Gerir rotas e utilização de veículos.

Coordenação de 
Produção Gráfica

• Produzir, montar e enviar material de 
aplicação para eventos.

• Gerir serviços gráficos e administrativos.

Coordenação
de Segurança

• Gerir segurança em eventos.
• Gerir a segurança do Cebraspe.

Coordenação de 
Processamento de 
Dados e Resultados

• Processar inscrições em eventos.
• Processar resultados de eventos.
• Realizar atividades de controle e 

acompanhamento de eventos.

 

Quadro 6 – Descrição das atribuições dos setores da Diretoria de Operações em EventosFigura 6 – Organograma da Diretoria de Operações em Eventos
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1.5 PRINCIPAIS CANAIS DE COMUNICAÇÃO 
COM A SOCIEDADE E PARTES INTERESSADAS

1.5.1 Canais de comunicação
cebraspe.org.br
61 3448-0100
sac@cebraspe.org.br
imprensa@cebraspe.org.br

1.5.2 Canal de Ética
O Cebraspe disponibiliza, de forma ininterrupta, o seu Canal de Ética 
para colaboradores, clientes, fornecedores, terceiros e público externo.

canalintegro.com.br/cebraspe/

0800 878 8145

Trata-se de um serviço de comunicação isento, seguro, confidencial 
e anônimo, em que é possível registrar reclamações ou denúncias 
sobre ações e condutas que estão em desconformidade com o Código 
de Ética do Cebraspe, bem como com leis e normativas em vigor.

O Canal de Ética é um serviço de comunicação independente, 
hospedado em um ambiente de tecnologia seguro, que preserva a 
confidencialidade, a disponibilidade e a integridade das informações 
enviadas pelos usuários. É amplamente divulgado para todos os 
públicos e disponibilizado a todos os empregados do Cebraspe, 
fornecedores, clientes, demais partes interessadas e cidadãos em 
geral, no portal do Centro.

O formulário de registro de denúncia possibilita o envio de arquivos 
(fotos, áudios, vídeos, relatórios, documentos etc.) como forma de 
evidência da denúncia formulada. Possibilita, também, a classificação 
da denúncia de acordo com o assunto, para tratamento por pessoal 

apropriado. Tanto o registro quanto o tratamento da denúncia são 
centralizados na Ouvidoria. Todos os incidentes são apresentados e 
discutidos entre o setor competente do Cebraspe e a Ouvidoria.

A proteção do denunciante é garantida por meio da possibilidade 
de recebimento de denúncias anônimas e de proibição de retaliação 
aos denunciantes. Mesmo que o denunciante se identifique, regras de 
confidencialidade garantem a sua proteção. Após a devida apuração, 
um feedback é sempre enviado ao denunciante.



Visão Geral Planejamento 
Estratégico e 
Governança

Gestão de Riscos 
e Controles 
Internos

Resultados
da Gestão

Demonstrações 
Contábeis

Outras Informações 
Relevantes

Declaração de 
Integridade

ÍndicesAlocação de 
Recursos e Áreas
Especiais da Gestão

18 Relatório de Gestão

Anexos e Apêndices

2. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E 
GOVERNANÇA

2.1 MODELO DE NEGÓCIOS
A Cadeia do Valor do Cebraspe, utilizada para comunicação e priorização 
dos processos e identificação dos riscos e pontos críticos é estruturada em 
onze macroprocessos finalísticos, quatro macroprocessos de gestão e oito 
macroprocessos de suporte. Essa Cadeia permite melhor visualização do fluxo de 
atividades, informações, produtos e serviços, bem como facilita o entendimento 
dos limites dos processos, seus inter-relacionamentos e suas entregas de valor 
para a sociedade.

A seguir, são apresentados os macroprocessos finalísticos do Cebraspe, 
detalhando a missão e os processos a eles relacionados e que foram o foco de 
atuação no ano de 2018.

Foto: Banco de Imagens/ ECI



Visão Geral Planejamento 
Estratégico e 
Governança

Gestão de Riscos 
e Controles 
Internos

Resultados
da Gestão

Demonstrações 
Contábeis

Outras Informações 
Relevantes

Declaração de 
Integridade

ÍndicesAlocação de 
Recursos e Áreas
Especiais da Gestão

19Relatório de Gestão

Anexos e Apêndices

Fin
al

íst
ic

os

Monitorar e controlar evento

Su
po

rt
e

MA
CR

OP
RO

CE
SS

OS

Desenvolver 
estudos avançados

Fomentar 
pesquisas científicas em avaliação, certificação e seleção

Desenvolver 
atividades de ensino

Prover serviços jurídicos

Gerir comunicação

Gerir pessoas 

Gerir tecnologia da informação e comunicação

Gerir operações financeiras

Gerir 

Gerir serviços administrativos e infraestrutura

Gerir aquisições

Promover 
a gestão ambiental e social

Gerir 
riscos e

Promover
a excelência da gestãoGe

st
ão Gerir 

estratégia organizacional

Prospectar 
e negociar
evento

Planejar
evento

Realizar
pré-aplicação
de evento

Realizar
aplicação
de evento

Realizar
pós-aplicação
de evento

Gerar
resultados 
e informações 
de evento

Monitorar e controlar evento

Gerir segurança em evento

CADEIA DE VALOR

Figura 7 – Cadeia de valor
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Macroprocesso Missão Processos

Prospectar
e negociar
o evento.

Captar clientes, negociar e fechar contratos 
de eventos, proporcionando a sustentabilidade 
do Cebraspe.

• Prospectar o evento.
• Negociar o evento.

Planejar
o evento.

Realizar o planejamento do evento com o intuito 
de garantir sua execução eficaz, eficiente e dentro 
do prazo, e, consequentemente, a satisfação do 
cliente. Além de divulgar o evento nos meios de 
comunicação para captar participantes.

• Planejar eventos.
• Realizar divulgação do evento.

Realizar a
pré-aplicação
de evento.

Preparar o evento, os locais e todos os 
recursos necessários para aplicação, bem 
como os instrumentos de seleção, de 
avaliação e certificação e de capacitação 
das equipes aplicadoras.

• Gerir inscrições.
• Gerir instrumentos de aplicação.
• Gerir instrumentos de Acesso ao Ensino Superior.
• Planejar aplicação de habilidades e potenciais.
• Gerir logística de aplicação.
• Preparar material de aplicação.
• Preparar curso de formação.

Realizar a
aplicação do
evento.

Aplicar as etapas seguindo o escopo 
definido no planejamento do evento.

• Aplicar etapas.
• Monitorar a execução da aplicação.

Realizar a
pós-aplicação
de evento.

Retornar todos os materiais de aplicação em 
segurança, com vistas a garantir que a aplicação 
dos eventos ocorra de forma isonômica, que 
as avaliações permitam um diagnóstico fiel 
dos participantes e que os melhores sejam 
selecionados para as vagas.

• Processar material de aplicação.

Quadro 7 – Macroprocessos finalísticos 2016-2018
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Macroprocesso Missão Processos

Monitorar e
controlar o
evento.

Monitorar o evento em relação ao cumprimento 
de requisitos e prazos, aos riscos e aos recursos 
utilizados. Propor planos de ação e realizar 
todo o suporte para sua execução – o que inclui 
atendimento aos participantes, relacionamento 
com clientes institucionais, segurança, 
processamento de recursos administrativos e 
acadêmicos e defesa judicial do Cebraspe, com o 
intuito de garantir a qualidade dos eventos e a 
satisfação dos clientes.

• Monitorar e controlar as ações de eventos.
• Estabelecer contato com clientes.
• Gerenciar as entregas do evento.
• Gerir processos administrativos e judiciais de 

eventos.

Gerar resultados e 
informações do evento.

Garantir que o processamento gere resultados 
confiáveis e em tempo hábil de provas teóricas, 
práticas, de títulos e avaliações, para a divulgação 
dos resultados dentro do prazo.

• Processar resultados.
• Divulgar resultados.
• Gerar relatórios de encerramento do evento. 

Gerir segurança
em evento.

Garantir a segurança do evento em todas as suas 
etapas de aplicação, com o intuito de reduzir a 
ocorrência de fraudes.

• Gerir segurança.

Desenvolver 
atividade de
ensino.

Elaborar cursos de especialização para a 
formação continuada de profissionais em 
avaliação educacional.

• Promover cursos de pós-graduação.

Fomentar pesquisas 
científicas em avaliação, 
certificação e seleção.

Apoiar financeiramente projetos de pesquisa e de 
desenvolvimento científico e tecnológico na área 
de avaliação educacional.

• Desenvolver pesquisas.

Desenvolver estudos 
avançados.

Realizar pesquisas e gerar informações 
relevantes com base em dados gerados 
na execução de eventos.

• Produzir informações com base em dados de 
eventos.
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No final de 2018, com o processo de 
revisão da estratégia liderado pela 
direção do Cebraspe, uma nova versão 
da Cadeia de Valor começou a ser 
estruturada, buscando uma adequação 
às diretrizes atuais da organização. É 
importante ressaltar que a Cadeia de 
Valor está alinhada aos objetivos do 
Contrato de Gestão e servirá como 
norte para o Plano Diretor do Cebraspe 
2019-2022.

Figura 8 – Proposta de cadeia de valor para 2019-2022
fonte: Escritório de Gestão.
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Figura 9 – Mapa estratégico 2016-2018

A seguir, destacam-se as principais iniciativas estratégicas, nas perspectivas Fundamentos, Processos, Clientes, Sociedade e Sustentabilidade, que foram 
trabalhadas em 2018.
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mantendo a natureza 
da instituição.

Otimizar a 
utilização de 
recursos 
financeiros.

Inovar e desenvolver 
novos negócios.

pr
oc

es
so

s
fu

nd
am

en
to

s

Aprimorar a estrutura 
física e de tecnologia 
da informação e 
comunicação.

missão visão valores

Aprimorar a 
segurança e a 
integridade nos 
eventos de avaliação, 
certificação e seleção.

Gerar 
informações que 
subsidiem a 
definição e o 
aprimoramento de 
políticas públicas 
em educação.

Promover serviços inovadores e de excelência 
em avaliação, certificação e seleção.

Aprimorar a captação 
e o desenvolvimento 
da equipe do Cebraspe 
e de colaboradores 
eventuais.

Disseminar e 
fortalecer 
mecanismos de 
meritocracia.

Aperfeiçoar as formas 
de relacionamento 
com as partes 
interessadas em 
avaliação, certificação 
e seleção.

Promover, de forma inovadora e efetiva para a 
sociedade, seleções, certificações e 
avaliações de pessoas, sistemas de ensino e 
pesquisas aplicadas à educação, embasadas 
em processos científicos, tecnológicos, 
logísticos e de segurança.�

Ser reconhecida como a melhor e mais 
inovadora prestadora de serviços de interesse 
da sociedade dedicados a seleções, 
certificações e avaliações de pessoas e 
sistemas educacionais.

Transparência Respeito ao ser humano  

Comprometimento Excelência

Credibilidade Inovação Ética
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Quadro 8 – Perspectivas estratégicas 2016-2018

Perspectiva Objetivo Estratégico Iniciativa Estratégica

Fundamentos

• Disseminar e fortalecer mecanismos de 
meritocracia.

• Aprimorar a estrutura física e de Tecnologia da 
Informação e Comunicação.

• Desenvolver e empregar novas tecnologias 
para aperfeiçoar e inovar os processos de 
avaliação, certificação e seleção.

• Aperfeiçoar as formas de relacionamento 
com as partes interessadas em avaliação, 
certificação e seleção.

• Aprimorar práticas de gestão de pessoas.
• Otimizar a infraestrutura, ferramentas e ambiente de 

tecnologia para apoio ao negócio.
• Aprimorar as políticas e procedimentos de 

segurança orgânica e de eventos.
• Aprimorar controles e segurança de materiais de 

aplicação em provas.
• Aprimorar a gestão das partes interessadas.

Processos

• Aprimorar a gestão de eventos de avaliação, 
certificação e seleção.

• Aprimorar a segurança e a integridade nos 
eventos de avaliação,  certificação e seleção.

• Fortalecer a gestão por processos e a cultura 
das boas práticas.

• Inovar e desenvolver novos negócios.

• Otimizar os processos de gestão de eventos.
• Aprimorar as políticas e procedimentos de 

segurança orgânica e de eventos.
• Implantar ambiente de inovação para prevenção de 

fraudes em eventos.
• Aprimorar controles e segurança de materiais de 

aplicação em provas.
• Consolidar a gestão por processos no Cebraspe.
• Implementar a gestão da inovação no Cebraspe.
• Otimizar o ambiente de aplicação de provas 

eletrônicas em certificações.

Cliente
• Fortalecer a imagem da instituição.
• Promover serviços inovadores e de excelência 

em avaliação,  certificação e seleção.

• Estruturar a gestão da marca.
• Otimizar o ambiente de aplicação de provas 

eletrônicas em certificações.
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Perspectiva Objetivo Estratégico Iniciativa Estratégica

Sociedade

• Selecionar para o serviço público pessoas com 
o perfil adequado que contribuam para a sua 
qualidade.

• Gerar informações que subsidiem a definição 
e o aprimoramento de políticas públicas em 
Educação.

• Promover e disseminar conhecimentos em 
avaliação, certificação e seleção.

• Preservar o meio ambiente e promover o 
desenvolvimento social.

• Aprimorar mecanismos de seleção.
• Promover qualificação de colaboradores em língua 

portuguesa.
• Fomentar linhas de pesquisa, eventos científicos e 

publicações dirigidas
• Aprimorar e consolidar instrumentos de 

comunicação e divulgação para o público externo.
• Implementar a política de gestão ambiental no 

Cebraspe.

Sustentabilidade
• Aumentar e diversificar a captação de recursos 
• financeiros mantendo a natureza da instituição.
•  Otimizar a utilização de recursos financeiros.

• Aprimorar a identificação e exploração de 
oportunidades de negócios nos mercados atuais 
(Certificação, Avaliação e Seleção).

• Consolidar e otimizar os processos de gestão 
financeira.

No processo de Revisão da Estratégia, anteriormente 
destacado, a Direção do Cebraspe nomeou 
representantes de todas as áreas para avaliar os 
resultados, os pontos fortes e fracos e os ambientes 
interno e externo do Cebraspe por meio da construção 
da Matriz SWOT e da Matriz PESTAL. Importante ainda 
destacar que, na construção desse Planejamento 
Estratégico, foram considerados os objetivos e metas 
pactuados no Contrato de Gestão.

Além da análise a partir das matrizes SWOT e PESTAL 
e de cenários otimistas, realistas e pessimistas, foram 
trabalhadas metodologias de intervenção com uma 

abordagem mais construtivista, como a Modelagem 
Organizacional para Ação e Controle Estratégico 
(MOACE), o Business Model Canvas associado à 
ferramenta de Design Thinking para a definição de 
modelos de negócios novos e existentes, e o Balanced 
Scorecard (BSC) como uma estrutura estratégica voltada 
para a ação em termos operacionais.

Esse trabalho resultará na construção de uma nova 
proposta de Missão, Visão e Valores, além do desenho 
de um novo mapa estratégico, com o desdobramento em 
objetivos, metas, indicadores e iniciativas para o período 
2019-2022.
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3. GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES 
INTERNOS
O Cebraspe desenvolve regras, políticas e procedimentos para prevenir e 
aumentar o controle sobre as situações de risco e diminuir as chances de 
ocorrência de atos lesivos. Para garantir a conformidade e a segurança em 
todos os processos, o Cebraspe identifica, previne, detecta e mitiga os riscos 
relacionados à sua atividade. 

O processo de mapeamento de riscos é periódico, a fim de identificar eventuais 
novos riscos, sejam eles decorrentes de alteração nas leis vigentes ou de 
mudanças internas na própria organização caso ocorram na cadeia de processos. 
Mudanças no cenário de riscos podem trazer a necessidade de adaptações e, até 
mesmo, reformulações nas políticas e controles estabelecidos pela organização.

3.1 GOVERNANÇA
A Política de Gestão de Riscos do Cebraspe define:

• Riscos estratégicos – continuidade do negócio, estrutura organizacional, 
fatores econômicos, fatores políticos, integração com parceiros, integração 
com partes interessadas, sucessão gerencial, compliance e governança.

• Riscos financeiros – câmbio, crédito, liquidez, investimentos, juros de 
investimentos e de empréstimos, multas e juros de mora e planejamento 
tributário.

• Riscos de conformidade – riscos de natureza legal, trabalhista, tributária, 
contábil e ambiental.

• Riscos operacionais – compras e contratações, pessoas, processos, sistemas de 
informação e comunicação, infraestrutura predial e continuidade operacional.

• Riscos de imagem – ostracismo inverso, reputação e ruído na comunicação.

A Metodologia de Gestão de Riscos – que consiste em identificar, analisar, 
avaliar, tratar, priorizar, monitorar e comunicar os riscos –  especifica seus 
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objetivos, procedimentos, unidades responsáveis para cada risco e formas de 
monitoramento e tratamento deles.

A Matriz de Avaliação de Riscos 4x4, utilizada no Cebraspe, apresenta de 
forma gráfica a combinação da probabilidade de algo acontecer associado 
com o impacto potencial da ocorrência, conforme figura a seguir.

Os riscos, a avaliação e os planos de ação definidos são submetidos ao 
Comitê de Gestão de Riscos do Cebraspe (CGR), cuja composição contempla 
membros da diretoria e demais gestores do Cebraspe.

Figura 10 – Matriz de avaliação de riscos

Figura 11 – Metodologia de gerenciamento de riscos, controles internos e integridade

Importante destacar ainda que, uma vez detectada uma exposição a risco, 
esta deve ser tratada de acordo com sua natureza e conforme a tolerância 
ao tipo do risco. No caso da ocorrência de uma não conformidade, medidas 
para tratamento dos riscos e de fortalecimento das ações preventivas e 
de detecção devem ser adotadas e, a depender da sua natureza, devem ser 
também adotadas as medidas disciplinares cabíveis, conforme metodologia 
ilustrada na figura abaixo.

Fonte: Política de Gestão de Riscos.

Fonte: Programa de Integridade.
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Figura 12 – Instrumentos institucionais do Programa de Integridade

3.1.1 Programa de Integridade
No Cebraspe, o Programa de Integridade foi constituído com base em cinco 
pilares principais:

1.  Comprometimento e apoio da alta direção:  é condição essencial para 
o fomento e a difusão de uma cultura ética e de respeito às leis e para a 
aplicação efetiva do Programa de Integridade.

2.  Instância responsável pelo Programa de Integridade: deve ser dotada de 
autonomia, independência, imparcialidade, recursos materiais, humanos e 
financeiros para seu pleno funcionamento, com possibilidade de acesso direto, 
quando necessário, ao mais alto corpo decisório da organização.

3.  Análise de perfil e riscos: a organização deve saber identificar e 
delimitar sua área de atuação e os principais parceiros de negócio, deve 
conhecer e documentar os seus processos e identificar seu nível de 
interação com o setor público e, consequentemente, avaliar e tratar os 
riscos de cometimento dos atos lesivos previstos na Lei nº 12.846/2013.

4.  Estruturação das regras e instrumentos: com base no conhecimento do 
perfil e dos riscos da organização, deve-se elaborar ou atualizar o código 
de ética ou de conduta e as regras, políticas e procedimentos de prevenção 
de irregularidades (p. ex. política anticorrupção); desenvolver mecanismos 
de detecção ou reportes de irregularidades (alertas ou “red flags”, canais 
de denúncia, mecanismos de proteção ao denunciante); definir medidas 
disciplinares para casos de violação e medidas de remediação. Para uma 
ampla e efetiva divulgação do Programa de Integridade, deve-se também 
elaborar um plano de comunicação e treinamento com estratégias 
específicas para os diversos públicos da organização.

5. Estratégias de monitoramento contínuo: é necessário definir 
procedimentos de verificação da aplicabilidade do Programa de 
Integridade ao modo de operação da organização e criar mecanismos 
para que as deficiências encontradas em qualquer área possam 
realimentar continuamente seu aperfeiçoamento e atualização. É preciso 

garantir, também, que o Programa de Integridade seja parte da rotina 
da organização e que atue de maneira integrada com outras áreas 
correlacionadas ao compliance, tais como Coordenação de Gestão de 
Pessoas, Coordenação Jurídica, Auditoria Interna e Controladoria.

O Programa de Integridade do Cebraspe está alinhado ao seu planejamento 
estratégico e às diretrizes emanadas pelo Conselho de Administração e 
pela Diretoria.

A Figura 12 representa os instrumentos institucionais que viabilizam 
a implementação do gerenciamento de integridade, riscos e controles 
internos da gestão no âmbito do Cebraspe.

Fonte: Programa de Integridade.
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O Cebraspe possui ainda um plano de monitoramento para verificar 
a efetiva implementação do Programa de Integridade e possibilitar 
a identificação de pontos falhos que possam ensejar correções e 
aprimoramentos. O monitoramento contínuo do programa também permite 
que o Centro responda tempestivamente a quaisquer riscos novos que 
tenham surgido.

Esse monitoramento é feito mediante a coleta e análise de informações de 
diversas fontes, tais como:

• relatório de perfil e relatório de conformidade;

• tendências verificadas nas pesquisas de satisfação dos clientes 
(discriminando-se os clientes institucionais e os candidatos e 
participantes);

• informações obtidas do Canal de Ouvidoria e do Canal de Ética;

• relatórios de avaliação do Contrato de Gestão.

Além da análise de informações existentes, o Cebraspe mensura, por meio 
de pesquisa interna, se os empregados estão cientes sobre os valores e 
políticas da organização, se seguem os procedimentos estipulados e se os 
treinamentos têm trazido resultados práticos.

Caso seja identificado o não cumprimento de regras ou a existência de 
falhas que estejam dificultando o alcance dos resultados esperados, o 
Cebraspe toma providências para sanar os problemas encontrados.

Além do monitoramento contínuo, o Cebraspe possui também uma 
Auditoria Interna, o que assegura que as medidas estabelecidas sejam 
efetivas e estejam de acordo com as necessidades e as particularidades 
da organização. O setor é responsável por gerir auditoria de compliance, de 
gestão, operacional e contábil da organização; apoiar a auditoria externa; 
e garantir o cumprimento da legislação e das normas internas. Importante 
ainda destacar o papel da Auditoria Interna com relação a Gestão de Riscos 
no Cebraspe:

• prover à Direção Geral avaliações independentes, imparciais e 
tempestivas sobre a efetividade e o funcionamento do processo de 
gerenciamento dos riscos e dos processos de governança;

• avaliar, de forma sistemática, o processo de gerenciamento de riscos e 
recomendar melhorias; e

• utilizar os resultados obtidos no processo de gerenciamento de riscos 
com o propósito de subsidiar a elaboração do Plano Anual de Auditoria 
Interna (PAINT).

O Cebraspe conta ainda com uma Ouvidoria que recebe as requisições 
formuladas por colaboradores, partes interessadas e sociedade,  mesmo 
aquelas sem identificação, e acompanha  as providências adotadas pelos 
setores competentes garantindo o direito de resolutividade e, quando 
pertinente, mantendo os interessados informados do trâmite dos processos.

3.1.1.1 Regramentos e ações internas
O Cebraspe possui políticas, regras e procedimentos para prevenir, detectar, 
apurar e tratar irregularidades e exposições a riscos.

Além da legislação brasileira, incluindo as estaduais, distritais e municipais, 
normas infralegais e jurisprudência, os empregados do Cebraspe devem 
observar, especialmente, as normativas internas e publicações de 
sensibilização (ver Anexo IV).

O Cebraspe conta com um Canal de Ética, que permite o recebimento de 
denúncias pela web ou por telefone e, consequentemente, a ciência acerca 
de irregularidades. As denúncias são apuradas pela Comissão de Ética e 
Conduta ou,  a depender da gravidade,  pela Comissão Permanente de 
Sindicância e podem levar à responsabilização do colaborador.

Por fim, o investimento em comunicação e treinamento é essencial para 
que o Programa de Integridade seja efetivo. Nesse sentido, o Cebraspe 
realiza anualmente, desde 2017, a Semana da Ética, evento organizacional 
destinado à sensibilização e promoção da cultura da ética e do compliance 
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dentro da instituição. Além disso, o Programa de 
Integridade é sempre abordado nos cursos de 
ambientação para novos colaboradores. A divulgação do 
Programa de Integridade, do Código de Ética e Conduta, 
do Guia de Conduta Ética e do Canal de Ética é feita por 
intermédio de blog interno, murais, cartazes e notícias na 
rede corporativa.

3.2 SINDICÂNCIAS
A instauração de sindicâncias no Cebraspe é determinada 
por Ato Interno da Direção Geral e tem o objetivo de 
apurar, administrativamente, qualquer intercorrência 
que tenha causado ou que possa vir a causar prejuízo ao 
Cebraspe, de qualquer ordem, ou à sua força de trabalho.

3.3 COMISSÃO DE ÉTICA
Criada em 2017, a Comissão de Ética e Conduta do Centro 
é responsável por receber e tratar as intercorrências 
recebidas via Canal de Ética, que tem como objetivo 
receber questionamentos, denúncias, dúvidas e 
informações acerca das situações e ocorrências de 
possível violação ao Código de Ética e Conduta do 
Cebraspe e de condutas ilegais.  
 
Em 2018, recebeu 81 denúncias, conforme destacado 
no gráfico a seguir. É importante ressaltar que todos 
os registros considerados procedentes e parcialmente 
procedentes foram devidamente apurados e, quando 
confirmada a conduta imprópria por parte de algum 
colaborador, as penalidades foram devidamente 
aplicadas. Com relação ao gráfico, deve seguir os 
seguintes percentuais:

Gráfico 1 – Tratamento das intercorrências recebidas pelo Canal de Ética

Fonte: Comissão de Ética e Conduta.
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4. RESULTADOS DA GESTÃO
Para atender aos seus objetivos estratégicos e cumprir suas finalidades, o 
Cebraspe tanto realiza eventos próprios, relacionados a avaliações educacionais, 
seleções, certificações, pesquisas e formações, quanto apoia outras entidades na 
execução desses eventos. Sua agenda de trabalho inclui atividades constantes 
do Contrato de Gestão, pactuadas com o órgão supervisor e inseridas no 
Plano de Ação, e atividades oriundas de contratos administrativos firmados 
com entidades públicas ou privadas. A seguir são apresentadas as atividades 
desenvolvidas pelo Centro, por meio de contratos administrativos, ao longo 
do ano de 2018, de acordo com suas áreas de atuação social, destacadamente 
no âmbito das seleções, avaliações, certificações e pesquisas. As atividades do 
Contrato de Gestão serão destacadas no capítulo sobre governança.

4.1 SELEÇÕES
O Cebraspe é nacionalmente conhecido por sua expertise em realizações de 
concursos públicos. Ele planeja, elabora, aplica e corrige não apenas provas 
objetivas e dissertativas, mas também outros tipos de exames necessários ao 
provimento de cargos públicos.

A primeira interação do Cebraspe com os candidatos ocorre na inscrição e, 
quando necessário, na análise de solicitações de isenção de pagamento de 
taxa de inscrição. A Tabela 1 apresenta o quantitativo de candidatos isentos 
nos eventos que tiveram edital aberto no ano de 2018. Aqueles com maiores 
quantitativos de candidatos isentos foram, respectivamente, Ministério Público 
da União, Polícia Federal e Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(Iphan). Os eventos cujo campo “quantitativo de isentos” consta o símbolo “–” 
significa que ainda se encontra em fase de pagamento, por ocasião da produção 
do presente relatório.
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Tabela 1 – Quantitativos de inscritos e isentos nas seleções realizadas em 2018
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Fonte: Coordenação de Processamentos de Dados e Resultados.

Quantitativo de Inscritos

Quantitativo de Isentos

Quantitativos deferimentos para 
concorrer às vagas reservadas aos PCD

190449

0669Residência Médica (acesso 
direto/ especialidades com 

exigência de pré-requisitos)

4.61440.133Procuradoria-Geral do 
Estado de Pernambuco

2133.431Procuradoria-Geral do 
Município de Manaus

3763.582Procuradoria-Geral do 
Município de João Pessoa 

4312.030
Secretaria da Fazenda do Estado do 

Rio Grande do Sul –Assistente
Administrativo Fazendário

4710.244Secretaria da Fazenda do Estado do 
Rio Grande do Sul –Auditor-Fiscal da 

Receita Estadual

409.005Secretaria da Fazenda do Estado do 
Rio Grande do Sul – Técnico Tributário 

da Receita Estadual

3.89166.612Superior Tribunal
de Justiça

2.47111.356Tribunal de Contas do 
Estado de Minas Gerais

1326.958Tribunal de Justiça do 
Estado da Bahia

8477.036Tribunal de Justiça do 
Estado do Ceará

92214.531Tribunal de Justiça do 
Estado do Paraná

0

0

421

80

74

148

254

195

1.253

218

101

88

59

97.0811.108.735TOTAL 13.458
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É importante ressaltar o advento da Lei nº 13.656, de 30 de abril de 2018, 
que isenta doadores de medula óssea do pagamento de taxa de inscrição 
em concursos para provimento de cargo efetivo ou emprego permanente 
em órgãos ou entidades da administração pública direta e indireta da 
União. Nesse sentido, merece destaque a acertada interpretação dada pelo 
Cebraspe à nova legislação, a qual restringiu o benefício da isenção aos 
candidatos que, de fato, tenham realizado a referida doação. Sendo assim, 
possíveis doadores não são contemplados pela legislação, uma vez que 
esses são considerados apenas como pessoas dispostas a doar medula óssea 
ou voluntários à doação. Portanto, apesar de terem cadastro no Registro 
Nacional de Doadores de Medula Óssea (REDOME), do Instituto Nacional 
do Câncer (INCA), não atendem ao disposto no inciso II do artigo 1º da lei 
supramencionada, transcrito a seguir:

Art. 1º São isentos do pagamento de taxa de inscrição em concursos públicos 
para provimento de cargo efetivo ou emprego permanente em órgãos ou 
entidades da administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes 
da União:

I – os candidatos que pertençam a família inscrita no Cadastro Único para 
Programas Sociais (CadÚnico), do Governo Federal, cuja renda familiar mensal 
per capita seja inferior ou igual a meio salário-mínimo nacional;

II – os candidatos doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo 
Ministério da Saúde. 

O segundo momento de interação com o candidato a ser detalhado neste 
Relatório de Gestão é referente às solicitações para concorrer às vagas 
reservadas para pessoas com deficiência (PCD). Cumpre ressaltar que 
o Cebraspe revisou seus procedimentos internos com o objetivo de se 
adequar ao Decreto nº 9.508/2018.

A Tabela 2 apresenta os quantitativos de deferimentos para concorrer às 
vagas reservadas aos PCD nos eventos realizados no ano de 2018. Aqueles 
com maiores quantitativos de candidatos deferidos foram, respectivamente, 
Ministério Público da União, Polícia Federal e Superior Tribunal de Justiça. 

Os eventos em cujo campo “quantitativos deferimentos para concorrer às 
vagas reservadas aos PCD” consta o símbolo “–” significa que se encontra 
em fase de pagamento por ocasião da produção do presente relatório.

O Decreto nº 9.508/2018 trouxe ainda inovações a respeito das 
tecnologias assistivas e orientações a respeito da realização de provas em 
concursos públicos e em processos seletivos. Ocorre que, reafirmando a 
sua excelência no que diz respeito à concessão de atendimentos especiais 
nos eventos sob sua responsabilidade, o Cebraspe já dispunha de todas as 
tecnologias assistivas – inclusive as mais complexas, como, por exemplo, 
a prova gravada em áudio por fiscal ledor e a prova gravada em vídeo por 
fiscal intérprete de Libras – e já realizava todas as adaptações previstas no 
no decreto supramencionado nos eventos sob sua responsabilidade. Em 
2018, por exemplo, o Centro realizou 4.032 atendimentos especiais nos 
eventos anteriormente destacados.

4.1.1 Instrumentos de seleção
Ao longo de mais de quatro décadas, o Cebraspe consolidou e aplicou, 
com exclusividade,  um método inovador para aferição de habilidades, 
competências e conhecimentos dos indivíduos. Ele é reconhecido pela 
excelência acadêmica e os candidatos associam a instituição a exames 
assertivos e de alta qualidade.

Dos editais lançados em 2018, o Cebraspe aplicou 26 provas objetivas e 14 
provas discursivas. Na perspectiva de dar total transparência aos processos 
sob sua responsabilidade, o Centro intensificou a previsão editalícia da 
possibilidade de apresentação de argumentações favoráveis aos gabaritos 
oficiais preliminares das provas objetivas, o que permite que todos os 
candidatos inscritos nos certames participem da consolidação dos oficiais 
definitivos, contribuindo, assim, para a precisão desses gabaritos.

No que se refere às provas discursivas, o Cebraspe, além de disponibilizar 
o padrão de resposta de cada questão aplicada e possibilitar a 
interposição de recursos contra esses padrões, passou a explicitar os 
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critérios de avaliação, detalhando a pontuação correspondente a cada nível 
de desempenho. Esta inovação demonstra o compromisso da organização 
com a transparência e segurança nos critérios aplicados.

O Cebraspe vem acumulando experiência e reconhecimento também pela 
capacidade operacional para a realização de todas as demais fases de 
um evento de seleção. Com relação às provas, em 2018, o Centro aplicou 
exames de aptidão física, provas orais e provas práticas. Progressivamente, 
essas etapas estão sendo aplicadas com auxílio de tecnologias que 
permitem o registro eletrônico dos resultados durante a realização da 
prova, possibilitando a otimização do cronograma dos eventos.

Os exames de aptidão física, comuns nos certames para carreiras policiais, 
são coordenadas e aplicadas por educadores físicos obrigatoriamente 
registrados no Conselho Regional de Educação Física (CREF) e seguem 
rigorosos processos de controles das condições dos locais de aplicação, de 
forma a garantir uma isonomia entre os participantes. Destaca-se também 
que, em todas essas aplicações, há serviços de socorro médico disponível 
para os candidatos.

No que se refere às provas orais e práticas, cumpre destacar o rigor na seleção 
dos examinadores. Em 2018, por exemplo, na prova oral da Polícia Federal, 
as bancas foram compostas por juízes e delegados com vasta experiência 
acadêmica e profissional na carreira para qual se destinava a seleção.

Os instrumentos de seleção no Cebraspe são desenvolvidos visando a 
excelência das provas e respeitando rigorosos controles e processos de 
segurança, o que garante a confiabilidade dos concursos que realiza 
(ver Gráfico 3).

A demanda para a construção de itens pelo Cebraspe vem crescendo nos 
últimos anos, o que demonstra um reconhecimento dos nossos parâmetros 
de qualidade, sigilo e segurança. No Gráfico 3, a seguir, encontram-se as 
encomendas nos anos 2015, 2016, 2017 e 2018.

Gráfico 2 – Quantitativo de instrumentos de seleção aplicados em 2018

Fonte: Coordenação de Instrumentos de Seleção.

Gráfico 3 – Encomendas nos anos 2015, 2016, 2017 e 2018
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Visando selecionar os candidatos mais bem preparados aos cargos para 
os quais as seleções se destinam, o Cebraspe dispõe de outros meios 
de aferição de conhecimentos e experiências profissionais, bem como 
das condições físicas e psicológica dos candidatos. Além disso, há fases 
obrigatórias para adequação à legislação específica de seleções.

Sendo assim, destaca-se as seguintes fases: avaliações médicas, 
avaliações psicológicas, avaliações de títulos, avaliações biopsicossociais e 
procedimentos de heteroidentificação.

As avaliações médicas, comuns nas carreiras policiais e, eventualmente, 
em determinadas carreiras jurídicas, têm por objetivo verificar se os 
candidatos gozam de boa saúde física e psíquica para desempenhar as 
tarefas típicas inerentes ao cargo. Essa fase é constituída por uma consulta 
médica (anamnese e exame físico) realizada por junta médica e pela análise 
de exames médicos e de diagnóstico médico especializado em conjunto 
com as informações oriundas da consulta. Vale destacar que as equipes 
que atuam nessas duas etapas dessa fase são distintas, fato que garante 
ainda mais a confiabilidade do processo. Uma inovação implementada em 
2018 foi o desenvolvimento de um sistema específico para a análise dos 
exames médicos via Internet. Anteriormente, os médicos responsáveis por 
essa análise precisavam realizá-la nas dependências do Cebraspe, fato que 
demandava infraestrutura física específica, além da possibilidade de perda 
de exames em decorrência do seu manuseio.

As avaliações psicológicas também são comuns nas carreiras policiais e 
eventualmente em determinadas carreiras jurídicas. Ela é realizada por 
meio da aplicação e avaliação de instrumentos e técnicas psicológicas 
validados cientificamente, que permitam identificar a compatibilidade 
de características psicológicas do candidato com as atribuições do cargo 
pleiteado, visando verificar, entre outros, a capacidade de concentração e 
atenção; a capacidade de memória; os tipos de raciocínio; as características 
de personalidade (controle emocional, relacionamento interpessoal, 
extroversão, altruísmo, assertividade, disciplina, ordem, dinamismo, 
persistência, entre outras). O Cebraspe tem se especializado em selecionar 

os melhores testes psicológicos para cada um dos eventos sob sua 
responsabilidade e, sempre que possível, por meio de aquisição com 
cláusula de exclusividade, aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia.. 
Em 2018, o Centro iniciou a formação de um corpo técnico interno com 
formação acadêmica específica na área de psicologia e avançado na 
construção de testes psicológicos próprios.

Visando prestigiar a formação acadêmica e a carreira profissional na seleção 
de servidores para os seus quadros, muitas seleções preveem a realização 
de avaliações de títulos. Por essa razão, o Cebraspe desenvolveu vasta 
experiência na análise dos documentos que comprovam essas titulações. 
Em 2018, eventos como o da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, 
demandaram a análise dos títulos de mais de 17 mil candidatos. Tal 
atividade é desenvolvida com o rigor necessário, uma vez que a pontuação 
atribuída nessa fase é a que geralmente distingue candidatos cujas notas em 
fases anteriores dos concursos são muito próximas.

Anteriormente denominadas como perícias médicas, as avaliações 
biopsicossociais também tiveram impacto com as recentes alterações 
legislativas a respeito das pessoas com deficiência. O Decreto nº 9.508/2018 
revogou parte da normatização que dava respaldo à metodologia até 
então utilizada para realização dessa fase. Em razão disso, ela passou a 
fundamentar-se no estatuto da pessoa com deficiência. Assim, foi necessário 
reestruturar a composição das equipes que atuavam nessa fase, que 
passaram a ser, de fato, multiprofissionais, contando com a participação de 
outros profissionais da saúde — como psicólogos e terapeutas ocupacionais 
— e ainda passou a observar a necessidade dos profissionais médicos nela 
envolvidos serem atuantes na área da deficiência do candidato.

Outra inovação com entrada em vigor em 2018 e relacionada à 
concorrência de vagas para candidatos para negros foi a Portaria Normativa 
nº 04/2018. Essa portaria formalizou o procedimento de heteroidentificação, 
que consiste no reconhecimento, por terceiros, da condição de negro 
autodeclarada no momento da inscrição no concurso público. Além de 
estabelecer a metodologia de composição da banca para essa atividade, 
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ela também prevê a realização de workshops específicos para os seus 
membros. O Cebraspe se adequou perfeitamente a esses dispositivos com 
o desenvolvimento de capacitações a distância e presenciais, de forma a 
diminuir o máximo possível as subjetividades inerentes a esse processo.

No ano de 2018, alguns processos de seleção realizados pelo Cebraspe 
foram destaques nacionais, o que pode ser medido, principalmente, pela 
quantidade de inscritos. A seguir, destacam-se os três eventos que tiveram 
mais de 100 mil inscrições e, por sua complexidade, a seleção realizada 
para o Instituto Rio Branco.

4.1.2 Ministério Público da União (MPU)
O Cebraspe foi responsável pela organização e realização do 10º concurso 
público com vista ao provimento de vagas existentes e formação de 
cadastro de reserva para os cargos de Analista e Técnico do MPU em todas 
as capitais do país, reforçando, mais uma vez, sua capacidade técnica na 
organização e na realização de eventos de grande porte, sendo, neste caso, 
com mais de 200 mil inscritos.

O evento exigiu das equipes do Cebraspe eficiência, eficácia e efetividade 
na execução das atividades do cronograma do evento, não sendo permitido 
nenhuma alteração nos prazos. Na edição do concurso de 2018, além 
das estapas comuns para a realização do processo seletivo, o Cebraspe 
atualizou os estudos científicos das atribuições e responsabilidades dos 
cargos (perfis psicológicos), mapeou as prioridades das tarefas e dos 
requisitos psicológicos e restritivos aos cargos e confeccionou o relatório 
técnico para cada um dos cargos.

4.1.3 Polícia Federal (PF)
O Cebraspe foi responsável pela realização do concurso público para 
provimento de 150 cargos de Delegado de Polícia Federal, sessenta cargos 
de Perito Criminal Federal, oitenta cargos de Escrivão de Polícia Federal, 
trinta cargos de Papiloscopista Policial Federal e 180 cargos de Agente de 
Polícia Federal nos quadros da Polícia Federal em todas as capitais do país.

Além das provas objetivas, da prova discursiva, do exame de aptidão 
física, da prova oral, da prova prática de digitação, da avaliação médica, 
da avaliação psicológica, da avaliação de títulos, do procedimento de 
heteroidentificação e da avaliação biopsicossocial, o Cebraspe realizará o 
curso de formação profissional com o objetivo de preparar os participantes 
aprovados para as atividades que irão desempenhar. Como no concurso 
do MPU, o Cebraspe atualizou os estudos científicos das atribuições e 
responsabilidades dos cargos (perfis psicológicos), mapeou as prioridades 
das tarefas e dos requisitos psicológicos e restritivos aos cargos e 
confeccionou o relatório técnico para cada um dos cargos.

4.1.4 Banco do Nordeste do Brasil (BnB)
O concurso do Banco do Nordeste do Brasil (BnB) de 2018 teve 108.315 
inscritos. Com sede em Fortaleza, é o maior banco de desenvolvimento 
regional da América Latina e diferencia-se das demais instituições 
financeiras pela missão de atuar no desenvolvimento da região Nordeste.

O Cebraspe foi responsável pela realização do concurso para preenchimento 
de vagas iniciais e para a formação de cadastro de reserva para futuros 
provimentos de vagas que venham a surgir nos quadros do Banco do 
Nordeste para os cargos de Analista Bancário e Especialista Técnico – 
Analista de Sistema nas 35 cidades relacionadas a seguir.
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Alagoas
Maceió

Bahia
Barreiras
Feira de Santana
Irecê
Itabuna
Juazeiro
Salvador
Teixeira de Freitas
Vitória da Conquista

Ceará
Fortaleza
Juazeiro do Norte
Sobral

Distrito Federal
Brasília

Espírito Santo
Linhares
Vitória

Pernambuco
Caruaru
Garanhuns
Petrolina
Recife

Fonte: Coordenação de Processamentos de Dados e Resultados.

Maranhão
Caxias
Imperatriz
São Luís

Minas Gerais
Belo Horizonte
Montes Claros
Teófilo Otoni

Paraiba
Campina Grande
João Pessoa
Patos

Piauí
Floriano
Parnaíba
Teresina

Rio Grande do Norte
Mossoró
Natal

Sergipe
Aracaju

São Paulo
São Paulo
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Além das provas objetiva e discursiva, foi de responsabilidade do Cebraspe 
a avaliação biopsicossocial e o procedimento de heteroidentificação. 
É importante destacar a atuação do Centro em cidades do interior do 
Nordeste na distribuição e coleta das provas escritas e cartões-resposta, na 
aplicação das provas e na segurança dos locais de prova, o que comprova 
sua capacidade logística. Ainda, o Cebraspe garantiu os padrões éticos, de 
sustentabilidade e de responsabilidade socioambiental, conforme atividades 
descritas a seguir.

• Observar procedimentos de integridade, conduta ética e adoção de 
procedimentos anticorrupção na execução dos serviços, atendendo 
integralmente ao que dispõe a Lei nº 12.846/13.

• Adotar práticas de sustentabilidade na execução dos serviços, mantendo 
um meio ambiente ecologicamente equilibrado.

• Orientar e capacitar os prestadores de serviços sobre responsabilidade 
socioambiental.

4.1.5 IRBr
Ainda, destaca-se a realização de mais uma edição do concurso público, 
promovido anualmente, desde 1946, pelo Instituto Rio Branco (IRBr) para 
preenchimento de vagas no quadro de cargos da carreira de diplomata 
do Serviço Exterior Brasileiro. O IRBr é o órgão do Ministério das Relações 
Exteriores dedicado à seleção e treinamento do pessoal do corpo diplomático 
brasileiro. O Cebraspe acumula experiência na aplicação desse evento desde 
1993. Em 2018, o Centro tornou-se responsável pela gestão das bancas, tanto 
no que se refere à elaboração, quanto à correção das provas. 

4.2 AVALIAÇÕES
Há quase 20 anos, o Cebraspe acumula experiências nas grandes avaliações 
educacionais, tanto nas de âmbito nacional, por meio de parcerias com 
o Inep, como nas avaliações dos Ensinos Fundamental e Médio de vários 

estados do Brasil. Nesse sentido, o Centro detém reconhecida expertise 
para a realização de avaliações, em qualquer escala. As equipes técnicas do 
Centro acompanham todo o processo de execução dos eventos, prestando 
auxílio na definição da matriz de referência, do público-alvo e dos 
conteúdos e métodos das provas, entre outros aspectos. Todos os processos 
ocorrem sob rigorosos protocolos de segurança, logística e qualidade que 
garantem um resultado fidedigno e confiável em cada avaliação.

4.2.1 Prova e Provinha São Paulo
Em 2018, o Cebraspe colaborou efetivamente para eventos de grande 
importância no desenvolvimento e aperfeiçoamento de políticas públicas 
nacionais e regionais, dentre os quais se destacam a Provinha São Paulo 
e a Prova São Paulo.  A Rede Municipal de Ensino de São Paulo está 
organizada em três etapas: Ciclo de Alfabetização (1º ao 3º anos), Ciclo 
Interdisciplinar (4º ao 6º anos) e Ciclo Autoral (7º ao 9º anos). O sistema 
de avaliação do sistema escolar desses estudantes  prevê, dentre outras, a 
avaliação  daqueles entre o 2º e o 9º ano do Ensino Fundamental por meio 
da Provinha São Paulo, da Prova Semestral e da Prova São Paulo.

A atuação do Cebraspe tratou da viabilização da aplicação da Provinha 
São Paulo e da Prova São Paulo e da constituição de um banco de itens 
pré-testados e calibrados para a manutenção da Provinha São Paulo, Prova 
Semestral e Prova São Paulo.

O Cebraspe foi responsável, resumidamente, pela elaboração de todas as 
provas do 2º ao 9º anos (inclusive provas adaptadas como libras, braille, 
audiodescritas, e outras), pela impressão e distribuição das provas para 563 
escolas (aproximadamente 388 mil alunos), pela geração de resultados por 
aluno, escola e Departamento Regional de Educação, além da aplicação do 
pré-teste para composição do banco de itens da Secretaria Municipal de 
Educação do Estado de São Paulo. Dentre as atividades desempenhadas, 
ressalta-se a elaboração de 21 tipos diferentes de provas gravadas em 
Libras e 21 em audiodescrição, aplicadas durante três dias, para atender 
mais de 2 mil estudantes com deficiência.
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4.2.2 SENAI
No âmbito das avaliações educacionais, outro trabalho que merece 
destaque é o que o Cebraspe realiza, por meio da parceria com o Serviço 
Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), para a Avaliação de 
Desempenho de Estudantes (ADE). A ADE, operacionalizada em larga 
escala, é uma ferramenta útil que auxilia no monitoramento da qualidade 
da Educação oferecida pelo SENAI, permitindo detectar os efeitos das 
políticas adotadas e subsidiar a tomada de decisões para implementação de 
melhorias pelo Departamento Nacional (DN), Departamentos Regionais (DR) 
e Unidades Operacionais (UO).

Assim sendo, o Departamento Nacional conta com o know-how do Cebraspe 
para avaliar 50 cursos técnicos, produzir diagnóstico dos desempenhos 
e construir uma série histórica da efetividade dos processos de ensino e 
aprendizagem e suas relações com fatores externos.

Dentre os serviços contratados pelo SENAI, está a verificação, por meio da 
aplicação de provas objetivas (on-line), das competências (capacidades 
básica/conhecimentos, capacidades técnicas/habilidades e capacidades 
de gestão/atitudes) previstas no Itinerário Nacional de cada um dos 
cursos avaliados. Também é realizado o levantamento das expectativas e 
características dos alunos, docentes e gestores e das condições existentes 
nas escolas para o desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem. 
A seguir são descritos alguns dos itens do escopo.

• Elaboração, revisão e validação de itens para atualização do Banco de 
Itens e montagem das provas.

• Montagem dos cadernos de provas.

• Cadastro dos alunos, docentes e gestores.

• Criação de peças para divulgação da avaliação nas escolas.

• Aplicação on-line dos instrumentos da avaliação – provas e questionários.

• Análise dos resultados.

• Elaboração dos relatórios.

• Divulgação dos resultados.

A avaliação da Educação Profissional é realizada em escolas da rede do SENAI 
e nas unidades da federação onde os cursos selecionados são ofertados.

Participaram da avaliação das edições 2017 e 2018 os estudantes 
concluintes de 50 cursos técnicos, com duas aplicações anuais de provas 
e questionários para estudantes, docentes e gestores. Os estudantes 
participantes podem ser de cursos técnicos presenciais, a distância e de 
programas especiais (Pronatec, EBEP, PcD e EaD).

4.2.3 Simulado GDF
A participação do Centro na aplicação do simulado do Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem) aconteceu, em 2018, por meio de acordo de 
cooperação com a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 
(SEEDF). O exame foi aplicado para todos os alunos do 3º ano do Ensino 
Médio de escolas públicas do Distrito Federal. A SEEDF estima que cerca 
de 26 mil alunos tenham participado das provas. Além dos estudantes de 
escolas públicas, institutos federais e escolas militares, estudantes de 48 
escolas particulares também participaram por adesão. Para determinar o 
desempenho deles, as respostas foram analisadas segundo duas teorias 
estatísticas: a Teoria Clássica dos Testes (TCT) e a Teoria de Resposta ao Item 
(TRI).  Após as análises, foram elaborados e gerados 171 boletins de escola.

4.3 ACESSO À EDUCAÇÃO SUPERIOR

4.3.1 PAS

O Programa de Avaliação Seriada da Universidade de Brasília (PAS) foi 
criado, em agosto de 1995, com a proposta de interação da UnB com as 
escolas de Educação Básica como um processo de seleção em três etapas. O 
PAS veio para romper com o caráter episódico do vestibular tradicional da 
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instituição, o que acabou provocando mudanças importantes do cotidiano 
das escolas e na vida dos estudantes.

O Programa tem como principal objetivo a busca da interação entre o 
Ensino Superior praticado na universidade e a Educação Básica praticada 
nas escolas públicas e particulares. Tal interação abre espaço para os 
diversos integrantes da comunidade escolar atuarem como protagonistas 
do processo seletivo. Em sua concepção, a interação tem o propósito de 
promover fóruns de discussões entre professores, estudantes, pais, mães e 
responsáveis. Para cada um desses parceiros, os objetivos dos fóruns são, 
respectivamente: realizar estudos voltados para a avaliação educacional e 
os sistemas de acesso ao Ensino Superior; promover encontros para discutir 
e melhorar a compreensão sobre o PAS; e oferecer ciclos de palestras 
informativas e explicativas a pais, mães e responsáveis por estudantes 
quanto às potencialidades do Programa, no contexto dinâmico de um 
processo de aprendizagem que poderá culminar com o ingresso de seus 
filhos(as) na Universidade de Brasília. Além disso, as ações relacionadas à 
interação educacional incluem atuar junto à rede de escolas que ministram 
o Ensino Médio; possibilitar a realização de cursos voltados aos interesses 
dos professores secundários, consolidando a concepção de trabalho 
conjunto e de apoio; realizar estudos com vistas ao aprimoramento das 
avaliações, preservando o conteúdo programático dos níveis de ensino 
envolvidos; e sugerir modificações que contribuam para a melhoria dos 
sistemas de acesso ao Ensino Superior.

No PAS, o estudante é submetido a uma avaliação distribuída em três 
provas, que são aplicadas ao fim de cada série do Ensino Médio. Em cada 
uma dessas três avaliações são analisados os conhecimentos adquiridos 
pelo estudante durante o ano de estudo correspondente, e não o conjunto 
de saberes adquiridos nos três anos do Ensino Médio, como é feito 
tradicionalmente pelo vestibular. Desse modo, a seleção dos estudantes 
para acesso à UnB é feita com base nos resultados das três provas. A 
quantidade de vagas na Universidade é informada somente na terceira 
etapa, quando o estudante opta por um dos cursos oferecidos.

Em 2018, o PAS foi aplicado para 56.928 estudantes, em 69 escolas, do quais 
24.271 inscreveram-se para primeira etapa do Subprograma 2018; 20.389 
inscreveram-se na segunda etapa do Subprograma 2017; e 12.268 inscreveram-
se na terceira etapa do Subprograma 2016. Do total de participantes, 159 
receberam atendimento específico ou especializado. Os estudantes que 
participaram da terceira etapa concorreram a 4.222 vagas dos cursos regulares 
de graduação do UnB. Ainda, foram elaborados e gerados 2.127 relatórios de 
escolas e 51.704 boletins de aluno referentes ao PAS 1, 2 e 3.

4.3.2 Vestibulares e Certificações de Habilidades 
Específicas
Ainda em 2018, o Cebraspe realizou 6 eventos de acesso ao ensino superior 
para a FUB, sendo duas certificações. Considerando-se todos os eventos, 
foram oferecidas 1.363 vagas para 3.850 candidatos que realizaram as 
provas, dos quais 884 foram isentos do pagamento de taxa de inscrição. A 
seguir, os referidos eventos são detalhados:

• Vestibular: evento destinado a selecionar candidatos para provimento de 
vagas nos cursos de graduação presenciais oferecidos pela UnB.

• Vestibular para cursos que exigem Certificação de Habilidade Específica: 
cursos que exigem certificação de habilidade específica e utilizam a nota 
do Enem. 

• Processo de Admissão para Portador de Diploma de Curso Superior:          
a seleção destina-se ao provimento de vagas nos cursos de graduação da 
UnB na modalidade Portador de Diploma de Curso Superior.

• Processo de Admissão por Transferência Facultativa: forma de ingresso 
em cursos de graduação da UnB de alunos regulares matriculados em 
cursos de graduação de outras instituições de ensino superior nacionais 
ou estrangeiras mediante processo seletivo para prosseguimento 
de estudos no mesmo curso ou em curso equivalente. Essa forma 
de ingresso visa ao preenchimento de vagas ociosas em cursos de 
graduação da universidade.
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4.3.3 Sala dos professores
Ainda para FUB, por ocasião da aplicação das provas do PAS e nos 
vestibulares da UnB, o Cebraspe realiza o evento Sala dos Professores. 
Trata-se da disponibilização de um ambiente específico e altamente 
seguro para que professores possam avaliar o instrumento de seleção 
aplicado nesses processos seletivos simultaneamente à aplicação das 
provas. Em 2018, a Fundação adotou medidas que reforçaram ainda mais a 
segurança nesse evento, exigindo a inscrição prévia de seus participantes. 
Também foi oferecido em período anterior uma capacitação específica 
para contextualizar seus participantes de aspectos teóricos a respeito da 
concepção dos instrumentos avaliados durante a aplicação das provas.

4.3.4 UNCISAL
Além dos eventos de acesso ao Ensino Superior realizados para a FUB, o 
Cebraspe foi contratado para realizar o vestibular da Universidade Estadual 
de Ciências da Saúde de Alagoas (UNCISAL), sendo ofertado 440 vagas no 
módulo presencial e 50 vagas para o EAD.

Tabela 2 – Quantitativos de inscritos e isentos nas avaliações de acesso à Educação Superior da UnB

Fonte: Coordenação de Processamento de Dados e Resultados.

Evento Inscritos Isentos

Vestibular 18 2 15.606 1.677

Vestibular para cursos que exigem Certificação 
de Habilidade Específica 484 –

Admissão para Portador de Diploma de Curso 
Superior 939 56

Admissão por Transferência Facultativa 447 28

Vestibular Indígena 719 719

1ª Certificação de Habilidade Específica 822 61

2ª Certificação de Habilidade Específica 439 20

• Vestibular Indígena: seleção destinada aos candidatos indígenas para 
ingresso nos cursos de graduação em Administração, Ciência Política, 
Ciências Sociais, Comunicação Organizacional, Direito (diurno e noturno), 
Enfermagem, Engenharia Florestal, Fisioterapia, Gestão Ambiental, Gestão 
do Agronegócio (diurno e noturno), Jornalismo, Licenciatura em Ciências 
Naturais (diurno e noturno), Medicina, Nutrição, Psicologia, Saúde Coletiva 
e Serviço Social oferecidos pela UnB.

• Certificação de Habilidade Específica: aplicados semestralmente para 
atender as especificidades dos cursos de graduação: Arquitetura e 
Urbanismo, Artes Cênicas (bacharelado/licenciatura), Artes Plásticas 
(bacharelado/licenciatura), Desenho Industrial (bacharelado) e Música 
(bacharelado/licenciatura).
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4.4 CERTIFICAÇÕES
As certificações são processos de avaliação que mensuram a capacidade do 
avaliado em áreas específicas. Em 2018, esses processos foram utilizados 
no Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos expedidos por 
Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida), no Certificado 
de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros (Celpe-Bras), na 
Certificação de Conhecimentos do Sistema Sebrae, na modalidade on-line, 
na certificação realizada pela Agência Nacional Civil (ANAC) e no Supletivo 
de Pernambuco 2018.

4.4.1 Revalida
O Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por 
Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida) foi instituído por 
meio da Portaria Interministerial nº 278, de 17 de março de 2011, com a 
finalidade de subsidiar os procedimentos conduzidos por universidades 
públicas, nos termos do art. 48, § 2º, da Lei nº 9.394, de 1996.

O exame iniciou-se com uma aplicação piloto em 2010 e, em 2011, passou 
a ocorrer anualmente. Criado como uma estratégia de unificação nacional 
do processo de revalidação de diplomas no país, o Exame é implementado 
pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep) e pela Subcomissão de Revalidação de Diplomas Médicos, instituída 
pela Portaria nº 278. Desde a primeira aplicação, o Inep contrata o Cebraspe 
para a realização da avaliação de habilidades clínicas.

A avaliação de habilidades clínicas é estruturada em um conjunto de 
dez estações, nas quais, durante um intervalo de tempo determinado, os 
participantes deverão realizar tarefas específicas das cinco grandes áreas 
de exercício profissional: Cirurgia, Medicina de Família e Comunidade, 
Pediatria, Ginecologia-Obstetrícia e Clínica Médica.

As provas podem incluir investigação de história clínica, realização de exame 
físico, interpretação de exames complementares, formulação de hipóteses 

Figura 13 – Locais de aplicação de provas do Revalida

Belo Horizonte - MG

Brasília - DF

São Luis - MA

Manaus - AM

Curitiba - PR

diagnósticas, estabelecimento de plano terapêutico, demonstração de 
procedimentos médicos e aconselhamento a pacientes e/ou familiares. Esse 
instrumento possibilita, sobretudo, avaliar habilidades de comunicação, de 
integração do raciocínio clínico e de tomada de decisão.

As habilidades a serem demonstradas em cada estação são avaliadas por 
examinadores capacitados, com base em uma lista (checklist) que detalha 
o desempenho esperado, o que permite a aplicação de um escore e a 
definição de um padrão aceitável de desempenho

Em 2018, o Cebraspe realizou a segunda etapa do Revalida 2017 para 947 
participantes, distribuídos em cinco locais de aplicação.

Fonte: Coordenação de 
Processamento de Dados e Resultados.
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O Cebraspe foi responsável pela contratação e capacitação das equipes 
encarregadas pela aplicação da segunda etapa do Revalida 2017. Todos 
os membros das equipes assinaram Termo de Sigilo e Compromisso, 
comprometendo-se e responsabilizando-se pela manutenção do sigilo das 
informações que tiveram acesso.

As grandes novidades dessa edição foram:

• utilização de sistemática de aplicação que contemplou a realização das 
montagens e das capacitações específicas no período da manhã, o que 
permitiu que essas atividades fossem realizadas com maior tranquilidade, 
contribuindo para a melhoria da qualidade da aplicação;

• utilização de tablets para a avaliação dos participantes, o que eliminou 
a atividade de auditoria e permitiu o acompanhamento da avaliação em 
tempo real; e

• utilização de dupla filmagem da execução das estações, de forma que 
os vídeos possam ser utilizados para a realização de avaliação e a 
visualização pelos participantes quando da interposição de recursos.

4.4.2 Celpe-Bras
O Exame para Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para 
Estrangeiros (Celpe-Bras) é o único teste outorgado oficialmente pelo MEC. 
Ele é aplicado tanto no Brasil quanto em outros países por meio de postos 
aplicadores credenciados pelo Inep e conta com o apoio institucional do 
Ministério das Relações Exteriores. Desde 2013, o Cebraspe é contratado 
pelo Inep para fornecer suporte técnico e logístico a essa certificação.

O certificado é internacionalmente aceito em empresas e instituições 
de ensino como comprovação de proficiência em língua portuguesa. No 
Brasil, é exigido por universidades para o ingresso de estrangeiros em 
cursos de graduação e em programas de pós-graduação, bem como para 
a validação de diplomas de profissionais estrangeiros que pretendem 
trabalhar no país. É também requisito para inscrição profissional de 

estrangeiros em entidades de classe, a exemplo do Conselho Federal 
de Medicina (CFM). E é uma obrigatoriedade para quem solicita a 
naturalização, de acordo a Nova Lei de Migração – Lei n° 13.445/2017, 
que estabelece como requisito “comunicar-se em língua portuguesa, 
consideradas as condições do naturalizando”.

O Celpe-Bras, como exame de proficiência, tem por objetivo avaliar o 
desempenho e o domínio de conteúdo definido com base nas necessidades 
de uso da língua-alvo, entre essas, a habilidade para realizar estudos ou 
desempenhar funções de trabalho quando o uso do português é necessário, 
em diferentes situações sociocomunicativas nos países da língua-alvo. 
Entre as habilidades, destacam-se: ler e redigir textos, interagir oralmente 
ou por escrito em atividades do contexto escolar (esclarecer dúvidas com 
o professor, fazer provas, apresentar seminários, entre outros), e externas a 
ele (fazer relatos, fazer compras, obter informações, reclamar, ir ao médico 
e outros).

Em 2018, ano que o Celpe-Bras completou 20 anos, o Cebraspe atuou com 
a equipe técnica do Inep e foi responsável pela operacionalização de todas 
as fases do projeto, desde o planejamento até a entrega dos resultados 
finais. Essa edição foi realizada mediante uma única aplicação em um total 
de 37 países, inclusive no Brasil, conforme ilustrado na Figura 14. O evento 
contou com 88 postos aplicadores (28 no Brasil e 60 no exterior) e 7.448 
participantes, dos quais 31 receberam atendimentos especiais. Ao final 
do evento, o Cebraspe recebeu malotes que continham 25.748 folhas de 
material administrativo e 40.620 folhas de material de participantes. No 
total, 66.368 imagens foram transferidas e digitalizadas.

Entre os anos de 2015 a 2018, o Celpe-Bras foi aplicado para 33.448 
participantes em 37 países e teve 164 atendimentos especiais realizados, 
conforme gráficos a seguir.
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Figura 14 – Aplicação do Celpe-Bras 2018

Fonte: Coordenação de Processamento de 
Dados e Resultados.

País Participante  

África do Sul 7  

Alemanha 30  

Angola 34  

Argentina 539  

Áustria 11  

Bolívia 448  

Brasil 2992  

Cabo Verde 215  

Chile 119  

China 8  

Colômbia 763  

Coreia 56 

Costa Rica 62  

Equador 214  

Espanha 97  

Estados Unidos 
da América (Eua) 24  

França 57  

Guiana 7 

Guiné-Bissau 119  

Inglaterra 23  

Itália 51  

Japão 59  

Líbano 21

México 230  

Moçambique 179  

Nicarágua 22  

Nigéria 110  

Paraguai 201  

Peru 411  

Polônia 7  

República de El Salvador 20  

República Dominicana 26  

São Tomé e Príncipe 21  

Suíça 16  

Suriname 3  

Uruguai 206  

Venezuela 40  
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Gráfico 3 – Evolução do número de participantes no Celpe-Bras (2015-2018) 4.4.3 Sebrae
Ainda em 2018, o Cebraspe realizou o processo de Certificação de 
Conhecimentos para os colaboradores ou empregados do sistema Sebrae, 
nas temáticas: Empreendedorismo e Pequenos Negócios; Sistema Sebrae; 
Mercados; Finanças; Inovação; Gestão de Projetos; Sustentabilidade; 
e Atendimento, na modalidade on-line. Para cumprimento do contrato 
firmado com o Sebrae, foram elaborados 1.612 itens para utilização na 
aplicação on-line. A certificação contemplou a aplicação de provas e 
questionários. Os resultados foram gerados a partir da análise e calibração 
dos itens, utilizando-se a Teoria Clássica dos Testes (TCT) e a Teoria de 
Resposta ao Item (TRI). Foram elaborados sete relatórios gerais por área 
de conhecimento certificada, 10.040 boletins de aluno e 189 boletins por 
estado e por área. Além dos produtos, foram gerados 1.876 certificados.

4.4.4 ANAC
Na Agência Nacional de Aviação Civil, o trabalho do Centro consistiu na 
revisão das matrizes curriculares existentes, construção de matrizes de 
referência, elaboração e validação de itens novos, análise de resultados 
e construção das escalas de proficiência referentes aos exames teóricos 
realizados pela Agência para as licenças de Piloto Privado categoria Avião e 
Helicóptero, Piloto Comercial categoria Avião e Helicóptero, Piloto de Linha 
Aérea Avião e Helicóptero e Habilitações Específicas dessas licenças.

4.4.5 Supletivo Pernambuco
Por fim, no âmbito das Certificações, o Cebraspe realizou o Supletivo 
Pernambuco 2018, um exame de certificação de conclusão de curso, cujo 
alvo são as pessoas que não concluíram os Ensinos Fundamental e Médio 
em idade adequada. Foram elaborados e revisados 406 itens para utilização 
na aplicação presencial da certificação.

2015

5.817

9.242

7.448

10.941

2016 2017 2018

2015

36

26
36

76

2016 2017 2018

Fonte: Coordenação de Processamento de Dados e Resultados.

Fonte: Coordenação de Processamento de Dados e Resultados.

Gráfico 4 – Evolução dos atendimentos especiais (2015-2018)
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4.5 EDUCAÇÃO

4.5.1 Pesquisas
Conforme informado em capítulo anterior, o Cebraspe, a partir de 2014, na 
qualidade de organização social, deu um passo importante na conquista 
de sua finalidade precípua ao fomentar e promover o ensino e a pesquisa 
científica em avaliação, seleção e certificação. Em 2018, destaca-se o 
projeto com a Fundação Lemann para validação de instrumentos para 
monitorar indicadores educacionais, realizado no período de outubro de 
2017 a outubro de 2018.

Como produtos desse projeto, foram entregues dois relatórios técnicos, 
sendo um parcial e outro final contendo todas as etapas do trabalho de 
pesquisa realizado e os respectivos resultados.

4.5.2 3º e 4º Seminário de Pesquisa do Cebraspe
A terceira edição do Seminário aconteceu no dia 6 de abril. A programação 
contou com diversas palestras sobre provas, testes e avaliações. Já o 
4º Seminário teve como tema central as novas formas de avaliação – 
testes aplicados por meio de computador. O projeto gerou um protótipo 
computacional que elabora testes individuais de acordo com o desempenho 
do aluno em cada questão. O Seminário foi ministrado pela professora de 
Estatística da Universidade de Brasília (UnB), Cibele Queiroz.



Visão Geral Planejamento 
Estratégico e 
Governança

Gestão de Riscos 
e Controles 
Internos

Resultados
da Gestão

Demonstrações 
Contábeis

Outras Informações 
Relevantes

Declaração de 
Integridade

ÍndicesAlocação de 
Recursos e Áreas
Especiais da Gestão

48 Relatório de Gestão

Anexos e Apêndices

5. ALOCAÇÃO DE RECURSOS E ÁREAS 
ESPECIAIS DA GESTÃO
As áreas apresentadas neste capítulo, consideradas na nossa cadeia de valor como 
áreas de suporte, foram de fundamental importância para alcançar os objetivos 
estratégicos do Cebraspe em todas as perspectivas do nosso Mapa Estratégico: 
Fundamentos, Processos, Cliente, Sociedade e Sustentabilidade. A seguir, este 
Relatório demonstrará, brevemente, os principais resultados desta área em 2018.

5.1 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Para 2018, o Orçamento Base Zero (OBZ) foi elaborado por meio de ferramenta 
(simulador disponibilizado no SharePoint) desenvolvida internamente. Isso 
assegurou a descentralização da elaboração do orçamento, de forma que cada 
setor da organização pôde inserir, de suas estações de trabalho, informações 
orçamentárias no banco de dados do OBZ.

Foram concedidos, por meio de workshops, treinamentos aos usuários indicados 
pelos gestores como responsáveis pela elaboração do OBZ de seu setor. A 
esses usuários foram atribuídos perfis específicos, coerentes com sua área de 
atuação no Cebraspe. A ferramenta ficou disponível para preenchimento das 
informações durante o prazo estabelecido em cronograma.  Após esse prazo, o 
simulador foi bloqueado. 

O orçamento foi elaborado considerando-se o detalhamento por conta contábil 
(natureza do gasto) e por centros de custo (em nível de supervisão), o que permitiu 
a sumarização não só no nível da própria supervisão, mas também das diretorias.

Na fase de consolidação das informações, alguns setores foram chamados a 
prestar esclarecimentos sobre variações e/ou premissas utilizadas durante 
o processo. Outras informações sobre premissas qualitativas, dados físicos e 
memórias de cálculo não constantes no sistema puderam ser solicitadas para 
justificar os valores determinados.

Foto: Beto Monteiro / Secom UnB
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Na fase de aprovação dos valores anuais, os resultados consolidados foram 
submetidos, primeiramente, à avaliação das diretorias e, posteriormente, à 
aprovação final do Conselho de Administração. 

Por fim, foram produzidos relatórios em formatos corporativos, com vistas a 
atender às demandas da alta administração. Ao final das discussões internas, 
efetuaram-se os ajustes necessários e, após aprovação final, o orçamento foi 
concluído, com apuração da demonstração de resultados do exercício.

Ao longo do exercício de 2018, foram produzidos, mensalmente, relatórios 
gerenciais de acompanhamento para análise entre o que foi previsto e 
o que foi realizado. Além disso, os desvios foram apresentados para as 
Diretorias Executiva e Geral para que, caso necessário, ações de correção 
ou redirecionamento fossem tomadas, a fim de assegurar o cumprimento 
mais fiel do projetado. E, bimestralmente, os relatórios de acompanhamento 
orçamentário, além de terem sido submetidos às Diretorias, também foram 
submetidos ao Conselho de Administração do Cebraspe.

Com relação à gestão financeira, cumpre ressaltar que esta foi priorizada 
em 2018 por meio da criação do Comitê de Investimentos do Cebraspe 
(CIC), instituído por meio do Ato Interno nº 15/2018 com a finalidade 
de estruturar a comunicação comercial e realizar o aperfeiçoamento da 
comunicação interna e da comunicação institucional.

5.1.1 Planejamento orçamentário 2019
O orçamento do Cebraspe para 2019 aconteceu de forma híbrida, ou seja, 
partiu da base zero, sem considerar despesas anteriores, no que se refere a 
contratos, e da base histórica, dos últimos dois anos, para materiais 
de expediente.

O orçamento foi produzido diretamente pela equipe de planejamento 
financeiro, com a colaboração de áreas como as Coordenações de 
Tecnologia da Informação e Comunicação, de Segurança, de Administração, 

de Gestão de Pessoas e de Produção Gráfica, responsáveis pelos maiores 
contratos do Centro.

Os resultados consolidados foram aprovados pela Diretoria em dezembro 
de 2018 e serão submetidos à aprovação do Conselho de Administração do 
Cebraspe no início de 2019.

5.2 GESTÃO DE PESSOAS
A atuação na área de Gestão de Pessoas, em 2018, teve como objetivo 
a consolidação dos Programas de Gestão de Pessoas anteriormente 
implantados como, por exemplo, o Programa de Avaliação de Desempenho, 
a Gestão da Ética, o Clima Organizacional, a Qualidade de Vida, a Saúde e 
Segurança do Trabalho, dentre outros. Após a reestruturação organizacional, 
com o início da nova gestão, a novidade é que a Coordenação assumiu o 
Programa de Capacitação dos colaboradores internos e houve a implantação 
do Programa Inovar, cujo propósito é mostrar aos colaboradores que o 
Cebraspe está aberto para que cada membro de sua força de trabalho possa 
fazer parte do processo de inovação, em alinhamento com as diretrizes 
constantes na Missão, Visão e Valores do Centro.

5.2.1 Conformidade legal
O Cebraspe, pautado na sua regulamentação como uma organização 
social, respeitando os limites da Lei nº 9.367, de 15 de maio de 1998, e da 
Portaria nº 1.179, de 15 de setembro de 2017, em concordância com seu 
Estatuto e seu Regimento Interno e seguindo as regras da Consolidação 
das Leis do Trabalho, segue o ordenamento estrutural estabelecido no seu 
organograma em seu Plano de Cargos,  Carreira e Remuneração (PCCR).

Em 2018, o Cebraspe adotou uma linha de renovação. Devido ao cenário 
econômico que veio se desenhando desde 2017, se fez necessária uma 
mudança na organização, visando sua sustentabilidade. Tal mudança 
envolveu fortemente a área de Gestão de Pessoas que, em parceria com 
a Controladoria e sob orientação da Direção Executiva, desenvolveu 
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um processo de reorganização interna que envolveu grande esforço e 
desafio para as equipes. Esse processo demandou forte parceria com os 
gestores em um trabalho coletivo de análise das estruturas das áreas 
e suas competências, de modo a atingir maior efetividade na gestão 
organizacional e no alcance das metas estabelecidas. Com essas ações, o 
resultado foi exitoso e determinante para a manutenção da competitividade 
e sustentabilidade da organização.

A mudança de gestão possibilitou uma necessária desoneração da folha 
de pagamento, sem efeitos negativos nos resultados junto aos clientes. 
Ressalta-se que a responsabilidade na desoneração da folha de pagamentos 
é uma busca constante do Cebraspe, sempre à procura de uma gestão 
eficiente e competitiva, características de uma organização social.   A linha 
de contratações de pessoas jurídicas e autônomos adotada pelo Cebraspe 
é outra vertente que está em fase de amadurecimento, visto que a Reforma 
Trabalhista trazida pela Lei nº 13.467, publicada no Diário Oficial da União 
em 13 de julho de 2017, ampliou as possibilidades de adaptações e de 
desoneração de gastos com pessoal.

5.2.2 Estratégia de recrutamento e alocação       
de pessoas
O processo de Recrutamento e Seleção do Cebraspe visa atrair e alocar 
profissionais qualificados de acordo com os pré-requisitos técnicos 
estabelecidos no Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) e as 
competências comportamentais do Programa de Avaliação de Desempenho 
(AD) do Cebraspe nas vagas disponíveis no Centro. Recrutar e selecionar 
colaboradores para a organização envolve etapas complexas e técnicas 
que precisam estar alinhadas com a cultura organizacional e com os 
aspectos considerados importantes pelo gestor da vaga disponível 
para que o profissional certo seja alocado na função correta (requisitos 
comportamentais e técnicos).

O Recrutamento e Seleção do Cebraspe tem início com a abertura da 
vaga, quando o gestor sinaliza o cargo a ser preenchido, as especificidades 
da vaga, a formação acadêmica, o tempo de experiência, bem como o 
perfil comportamental do profissional a ser contratado, de acordo com 
as competências comportamentais e organizacionais apresentadas no 
Programa de AD e as descrições de cargo constantes no PCCR. Após a 
aprovação interna do processo, que deve ser feita pela Diretoria, é verificada 
junto ao gestor a possibilidade de preencher a vaga por meio de um 
processo seletivo interno, para que a oportunidade possa ser oferecida 
aos colaboradores da empresa. Caso não seja possível, devido a alguma 
particularidade técnica da vaga,  a oportunidade é divulgada em diversos 
meios de comunicação externos.

As oportunidades em aberto no Cebraspe são divulgadas em canais de 
comunicação externos especializados, como grupos de profissionais de 
Gestão de Pessoas e blogs de emprego do DF, além de instituições de 
ensino. Como fonte de captação de currículos, são utilizadas ferramentas e 
sites especializados em recrutamento.

5.2.2.1 Oportunidades internas
Com o intuito de valorizar e reconhecer os talentos internos do Centro, em 
qualquer abertura de vaga no Cebraspe, primeiro a Coordenação de Gestão 
de Pessoas verifica com o gestor solicitante a possibilidade de abertura 
de processo seletivo interno. Caso não seja possível, tendo em vista o 
cumprimento dos requisitos e perfis dos colaboradores, a vaga é aberta 
externamente.

Existem vantagens na seleção interna como, por exemplo, a agilidade 
no processo, pois os colaboradores que participarão já fazem parte do 
quadro. Também há a facilidade na adequação aos valores e à cultura, pois 
já estão integrados a esse contexto e familiarizados com o negócio e seu 
funcionamento. Oferecer essa oportunidade é um grande fator motivacional 
para a organização, pois os colaboradores percebem a chance de se 
desenvolverem em sua carreira ou até em outra dentro da própria empresa.
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As oportunidades internas são entendidas como vagas que são divulgadas 
e que apresentam concorrência dentro de um processo seletivo interno. Ao 
longo de 2018, no total, foram realizados 3 processos de recrutamento e 
seleção internas, para os cargos a seguir.

Outra categoria de contratação que ocorreu em 2018 foi o aproveitamento 
interno.  Esse formato de contratação tem como referência a avaliação de 
desempenho cujo objetivo é de reconhecer os desempenhos meritórios 
do Cebraspe. Dessa forma, foram aproveitados seis profissionais que 
faziam parte do quadro como temporário, terceirizado, estagiário ou Jovem 
Aprendiz e, após o aproveitamento interno, passaram a fazer parte do 
quadro efetivo do Cebraspe, conforme demonstrado a seguir.

Quadro 9 – Oportunidades internas 2018

Quadro 10 – Aproveitamentos internos 2018

CARGOS DIRETORIA UNIDADE 
ORGANIZACIONAL

Analista 
Administrativo I

Diretoria de Instrumentos 
de Avaliação, Seleção e 
Certificação

Coordenação de 
Avaliação de Provas 
Discursivas e de 
Análise de Recursos

Analista 
Administrativo I

Coordenação de 
Avaliação de Provas 
Discursivas e de 
Análise de Recursos

Analista de 
Logística

Diretoria de Operações   
em Eventos

Coordenação de 
Logística

TOTAL 3

CARGOS DIRETORIA UNIDADE 
ORGANIZACIONAL

Advogado I 
Temporário

Diretoria-Geral

Supervisão do 
Contencioso

Advogado I 
Temporário

Estagiário Coordenação 
Jurídica

Assistente 
Administrativo

Diretoria de Operações em 
Eventos

Administração de 
Logística

Assistente 
Operacional Supervisão de 

Segurança InternaAssistente 
Operacional

TOTAL 6

Fonte: COGEP.Fonte: COGEP.
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5.2.2.2 Oportunidades externas
As oportunidades que não são preenchidas internamente são divulgadas 
pelos diversos meios de recrutamento externos anteriormente citados. 
Essas são, então, oferecidas sempre em forma de ampla concorrência 
de candidatos, inclusive todas as oportunidades são extensíveis aos 
profissionais PCD.

Contratar pessoas do mercado traz para o Cebraspe a oportunidade de atrair 
profissionais cheios de novas ideias, motivações e experiências diferentes 
adquiridas em outras empresas, o que é de grande interesse em termos de 
inovação e agregação de valor às equipes e aos processos. Outra vantagem 
da seleção externa é um maior número de candidatos, o que faz com que 
haja opções e perfis diversos para escolher o colaborador mais adequado.

5.2.3 Avaliação da força de trabalho

5.2.3.1 Gênero
Verifica-se, conforme demonstrado no Gráfico 7 que identifica uma 
paridade percentual próxima à igualdade entre colaboradores do sexo 
feminino e masculino, o compromisso do Cebraspe com o tratamento 
isonômico entre colaboradores de gêneros diferentes, inclusive no que 
tange a remuneração, igual para todos e todas que executam a mesma 
atividade, afastando a possibilidade de se colocar sob pena de ato 
discriminatório e contrário à legislação.

5.2.3.2 Faixa etária
Observa-se que apesar de haver uma variedade e amplitude no que 
tange a idade dos colaboradores, o que caracteriza a importância 
dada à experiência, ao conhecimento, ao espírito inovador e 
à vivência técnica, pode-se considerar que o Cebraspe é uma 
organização jovem, pois o maior percentual de pessoas está na faixa 
de 31 a 35 anos.

Gráfico 5 – Colaboradores por gênero Gráfico 6 – Colaboradores por faixa etária

Feminino
45%

Masculino
55%

Acima de 60 anos

56 a 60 anos

51 a 55 anos

31  a 35 anos

26 a 30 anos

Até 25 anos

46 a 50 anos

41 a 45 anos

36 a 40 anos

6%

5%

4%

9%

11%

16%

22%

18%

10%

Gráfico 7 – Colaboradores por tipo de contratação

Gráfico 8 – Colaboradores por grau de 
escolaridade

Gráfico 9 – Colaboradores com Ensino Superior

21%

5%

74%

7%

7%

25%

62%

Graduação

Especialização

Mestrado

Doutorado

Fonte: Coordenação de Gestão de Pessoas.

Ensino Médio

Nível Técnico

Nível Superior
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Em sua distribuição de colaboradores de nível superior, o Cebraspe 
apresenta 62% de graduados, 25% de especialistas, 7% de mestres e 
7% de doutores.

5.2.4 Programa de Avaliação de Desempenho
A consolidação do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) do 
Cebraspe define o Programa de Avaliação de Desempenho como parte 
integrante da metodologia de movimentação funcional (promoções e 
progressões). Contudo, deve-se destacar que a finalidade principal do 
Programa é o desenvolvimento dos colaboradores e uma gestão orientada 
para resultados. Assim, a movimentação funcional é uma consequência 
que o Programa pode proporcionar a médio prazo, dependendo da 
disponibilidade orçamentária.

Dessa forma, a Avaliação de Desempenho (AD) se refere a uma ferramenta 
que visa medir o desempenho dos colaboradores na organização, 
estabelecer uma comparação entre o desempenho acordado/esperado e o 
de fato apresentado por essas pessoas no dia a dia de trabalho.

Nesse contexto, a AD do Cebraspe configura-se como um processo 
sistemático e contínuo de acompanhamento, aferição do desempenho 
profissional e desenvolvimento de Colaboradores, em função das atividades 
que propõe e das metas estabelecidas entre gestores e colaboradores, 
contribuindo para uma gestão transparente e meritocrática.

O Programa de Avaliação de Desempenho do Cebraspe foi implantado em 
setembro de 2016 e está em seu 3º interstício (2018/2019) e é realizado 
mediante interstício anual e a consecução do Programa contribui para uma 
gestão meritocrática e orientada para resultados do Cebraspe.

É por meio da AD que os gestores podem sinalizar para a Coordenação de 
Gestão de Pessoas a necessidade de capacitação, técnica e comportamental, 
que pode ser realizada em qualquer uma das etapas de acompanhamento 

da avaliação. No ano de 2018, com o término do 2º interstício, foram 
indicadas 186 capacitações, sendo 145 técnicas e 41 comportamentais.

O Programa de AD também visa identificar o processo de desenvolvimento 
e formação dos potenciais líderes do Cebraspe. O gestor poderá sinalizar 
se o colaborador possui perfil para assumir cargo de gestão a curto, médio 
ou longo prazo.

Mapeadas as demandas de capacitação, a Coordenação de Gestão de 
Pessoas colocou em prática o Momento Informação, cujo objetivo foi de 
oferecer palestras internas com base nos temas identificados na Avaliação 
de Desempenho. No Momento Informação foram oferecidas onze 
palestras de cunho técnico e comportamental para o desenvolvimento 
dos colaboradores, contando inclusive com os parceiros internos como 
multiplicadores de conhecimento, sendo estes instrutores e palestrantes 
para essa ação.

5.2.5 Programa de Desenvolvimento e 
Capacitação
O Programa de Desenvolvimento e Capacitação (PDC) foi elaborado 
de acordo com os resultados e indicações dos gestores no Programa 
de Avaliação de Desempenho nos eventos mandatórios por lei e nos 
levantamentos pontuais de necessidades de treinamento, levando em 
consideração competências técnicas e comportamentais, visando o 
desenvolvimento de competências e habilidades para o alcance das 
estratégias do Cebraspe.

5.2.5.1 Capacitação: estratégia e número
No ano de 2018, foram promovidas 2.412,5 horas de capacitações aos 
colaboradores internos do Cebraspe, conforme detalhamento a seguir.
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MÊS COLABORADORES % HORAS %

Janeiro 3 0% 7,5 0%
Fevereiro 30 3% 359 15%

Março 19 2% 57 2%

Abril 27 3% 71,5 3%
Maio 2 0% 14 1%
Junho 148 16% 246,5 10%
Julho 78 9% 156 6%
Agosto 167 19% 766 32%
Setembro 66 7% 110,5 5%
Outubro 205 23% 320 13%
Novembro 98 11% 212,5 9%
Dezembro 54 6% 92 4%
Total 897 100% 2.412,5 100%

Eixo do Conhecimento QTD

Excelência organizacional Suporte organizacional 34

Temas transversais Integração, clima e cultura 
organizacional 13

Supervisão e monitoria Gerenciamento de risco, 
compliance e auditoria 12

Liderança Liderança e gestão de pessoas 4

Negócios Negócios, produtos e serviços 0

Tabela 3 – Quantitativo de colaboradores capacitados

Tabela 4 – Capacitações por eixo do conhecimento

5.2.5.2 Tipos de capacitações
Conforme o PDC, existem dois grupos de capacitações: as técnicas e as 
comportamentais. As competências técnicas referem-se à aptidão dos 
colaboradores em empregar os meios disponíveis, visando atingir os objetivos 
propostos para o cargo ocupado. Têm relação com conhecimento técnico. 
Já as competências comportamentais dizem respeito ao equilíbrio com que 
cada colaborador interage e se relaciona no ambiente de trabalho. Está 
interligada às habilidades e adequação comportamental. Dessa forma, no 
PDC, as capacitações são trabalhadas de maneira conveniente e alinhada 
às estratégias e interesses do Cebraspe e às competências técnicas e 
comportamentais das equipes, buscando aprimorar capacidades técnicas e 
potencialidades.

As capacitações realizadas em 2018 foram, em sua maioria, técnicas, 
justamente buscando atender às indicações realizadas no Programa de 

Avaliação de Desempenho, sem deixar de contemplar também os aspectos 
fundamentais que são os comportamentais, principalmente, os aspectos que 
corroboram para o desenvolvimento das competências organizacionais.

Dessa forma, o Cebraspe realizou 63 capacitações ao longo de 2018 
divididas entre os eixos, como exemplificado na Tabela 8.

5.2.6 Programa de Integração
O Programa de Integração de novos colaboradores e novos gestores tem 
espaço importante nas capacitações do Cebraspe, pois é um momento 
fundamental de alinhamento das expectativas e reforço das competências 
organizacionais, aculturação do colaborador com as regras da organização e, 
primordialmente, integração e alinhamento de expectativas.

Reformulado em 2016, o programa teve melhorias implementadas em 
2017 e 2018 para que o conteúdo apresentado estivesse de acordo com o 
cenário à época. Além disso, como melhoria do Programa, novos gestores e 

Fonte: Coordenação de Gestão de Pessoas.

Fonte: Coordenação de Gestão de Pessoas.
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colaboradores transferidos de outras áreas também participam de eventos 
de integração específicos e individuais.

Os profissionais recém-contratados (celetistas, estagiários e aprendizes) 
serão convocados para participarem do evento, que tem carga horária 
de 8 horas, divididas em dois turnos de dois dias cada, durante os quais, 
são apresentados temas como histórico do Cebraspe, organograma 
e funcionamento, missão, visão e valores, gestão da ética, política de 
administração de pessoas, normas e procedimentos de segurança e 
políticas de desenvolvimento de pessoas. 

Ao longo do ano de 2018, foram realizadas três turmas de integração de 
novos colaboradores e 14 integrações para novos gestores, dentre eles 
coordenadores, supervisores e líderes. A capacitação para novos gestores é 
realizada para os que chegam na organização ou passam por remanejamento 
interno. Trata-se de  uma capacitação individual e personalizada que o gestor 
conheça os  desafios da área na qual será inserido.

5.2.7 Qualidade de vida
A 3ª edição da Semana de Qualidade de Vida e SIPAT (SQVS) do Cebraspe 
ocorreu nos dias 5, 6 e 7 de junho. Para que a Semana de Qualidade de 
Vida atingisse o público do Cebraspe, a SUDESP, foi realizada uma forte 
campanha de mobilização e sensibilização para que os colaboradores 
participassem dos três dias de evento.

Foram realizadas palestras, aulas, cursos, ações de saúde e sorteio 
de brindes. O evento que teve a maior adesão durante a semana foi a 
vacinação contra a gripe, com 65% de participação.

5.2.8 Plano de ação para 2019
Como plano de ação para o ano de 2019, está a promoção de programas e 
ações que visam impulsionar a inovação, a capacitação continuada, o clima 
organizacional e a consequente retenção dos colaboradores do Cebraspe.  
As seguintes ações serão realizadas para alcance dos objetivos propostos:

• Programa de Inovação do Cebraspe (Inovar);

• Programa de Multiplicadores Internos.

Ainda, os programas já existentes, relacionados a seguir, deverão ser 
revisados de acordo com o novo Planejamento Estratégico do Cebraspe.

• Gestão da Ética – recebimento de indicadores mensais da Ouvidoria e da 
Comissão de Ética e Conduta para Gestão da Ética visando fortalecer os 
aspectos favoráveis e minimizar ou eliminar os desfavoráveis.

• Programa de Avaliação de Desempenho – desdobramento de metas e 
mapeamento de novas competências.

• Desenvolvimento de Líderes.

• Programa de Sucessão.

• Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) e ampliação dos 
benefícios oferecidos pelo Cebraspe. Essa ação é imprescindível para 
manter a competitividade do PCCR em comparação ao praticado no 
mercado de trabalho.

• Programa de Capacitação – realizar Levantamento de Necessidade de 
Treinamento (LNT), com todas as áreas da instituição, o que oferecerá 
insumos e fortalecerá o Programa e seu desdobramento ao longo do ano, 
tornando-o mais efetivo.

• Fortalecimento dos programas de aprendizagem (programa de estágio e 
programa Jovem Aprendiz), com foco no desenvolvimento e retenção dos 
jovens talentos.
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5.3 GESTÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
Dentre as ações de realinhamento e eficiência da gestão incorporadas 
pela Direção do Cebraspe, destaca-se a atualização do Regulamento de 
Compras e Contratações (RCC), aprovado pela Resolução do Conselho de 
Administração do Cebraspe nº 08/2018, de 22 de agosto de 2018, e sua 
respectiva Norma de Compra e Contratação, aprovada através do Ato da 
Direção Geral nº 09/2018, em 27 de novembro de 2018. Essa atualização 
permitiu um processo de compras que, alinhado aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, tornou a 
gestão do Cebraspe mais eficaz e tempestiva.

Durante o ano de 2018 foram realizados 4.467 processos de aquisição, 
sendo 1.512 processos administrativos e 2.955 processos de eventos, 
perfazendo um total de R$ 62.854.289,19 efetivamente pagos.

A principal meta para 2019 é consolidar a implementação da Norma de 
Compra e Contratação, gerando uma inteligência organizacional na gestão 
de licitação e contratos, promovendo redução de custos e gerando 
ganhos corporativos.

4.467

processos de 
aquisição

1.512 processos 
administrativos

2.955 
processos de 

eventos

Total de 

R$ 62.854.289,19

Fonte: Coordenação de Administração.
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5.4 GESTÃO PATRIMONIAL E 
INFRAESTRUTURA
O Cebraspe dispõe de Normas e Procedimento sobre o Ativo Imobilizado, 
estando em disposição com as melhores práticas existentes e 
regulamentadas pela Resolução da Direção Geral nº 16/2016.

No que se refere aos principais investimentos de capital, no decorrer do ano 
de 2018, o Cebraspe realizou aquisições de equipamentos de informática e 
dispositivos de segurança no montante de R$ 1.219.956,11, em consonância 
com seu planejamento estratégico e visando a constante aprimoração e 
aumentando a eficiência e a segurança nos seus processos finalísticos.

Com relação a locações de imóveis e equipamentos, o Cebraspe vem 
otimizando a utilização dos espaços físicos e realizando readequações para 
devoluções de locais alugados. Nesse sentido, ocorreram devoluções de 
quatro espaços à  Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos 
(Finatec), num total de 1.600 metros quadrados, além da devolução de mil 
metros quadrados de área de armazenamento (galpões), representando uma 
economia anual de R$ 541.337,00 em relação a 2017.

Ainda seguindo as diretrizes de economicidade e eficiência da gestão, 
reforçadas pela nova gestão do Cebraspe, foram restituídos à UnB o 
quantitativo de 2.135 bens móveis (mobiliário, equipamentos de TI e 
outros), com valor total de R$ 6.524.480,72. Em 2018, o Centro concluiu o 
exercício com o ativo imobilizado constituído em aproximadamente 6 mil 
itens. A seguir, verifica-se a evolução da composição do ativo imobilizado.

Valor locações de 
imóveis – 2017

Valor locações de 
imóveis – 2018 Redução

R$ 2.704.980,00 R$ 2.163.643,00 20%

Tabela 5– Gastos com locação de imóveis

Gráfico 10 – Evolução da composição do ativo imobilizado

Por fim, ressalta-se que o Cebraspe seguirá na constante aprimoração da 
gestão patrimonial e de infraestrutura, visando a economicidade de custos 
operacionais, agilidade nos desdobramentos das atividades e melhoria nos 
fluxos dos processos.

Fonte: Coordenação de Administração.

Fonte: Coordenação de Administração.
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5.5 GESTÃO DA TECNOLOGIA 
DA INFORMAÇÃO
A estrutura organizacional de Tecnologia da Informação do Cebraspe é 
descentralizada, com duas grandes áreas: a Coordenação de Tecnologia 
da Informação e Comunicação (CTIC), vinculada à Diretoria Executiva, e a 
Coordenação de Processamento de Dados e Resultados (CPDR), vinculada à 
Diretoria de Operações em Eventos, conforme apresentado no Capítulo 1.

5.5.1 CTIC
É de responsabilidade da CTIC as áreas de sustentação da empresa, sem 
atuar diretamente em produtos finalísticos. Nesse sentido, as iniciativas 
de TI desenvolvidas no ano de 2018 tiveram como foco a manutenção 
dos sistemas em produção e apoio nas aplicações de provas executadas, 
com a maior segurança e menor custo possível, mantendo a instituição 
plenamente funcional. Essa abordagem encontra respaldo no mapa 
estratégico da empresa, especialmente nas dimensões: a) aprimorar a 
estrutura física e de Tecnologia da Informação; e b) comunicar, desenvolver 
e empregar novas tecnologias para aperfeiçoar e inovar os processos de 
avaliação, certificação e seleção.

A seguir, destacam-se as principais realizações da CTIC no último exercício.

5.5.1.1 Investimento em segurança da informação
Com a evolução dos ataques utilizados na Internet e a necessidade de 
ampliar a granularidade da gerência de conteúdo a fim de atender às 
resoluções internas, em 2018, foi implementado novo sistema de firewall, 
garantindo a proteção aos ativos de TI, bem como das informações do 
Cebraspe. Essa ferramenta é essencial para detectar, prontamente, novas 
ameaças que pudessem impactar na integridade, confidencialidade e 
disponibilidade dos sistemas de informações.

5.5.1.2 Atualização do sistema de monitoramento
A atualização do sistema de monitoramento de serviços e sistemas de TI 
possibilitou uma maior granularidade no acompanhamento dos enlaces e 
serviços suportados pela CTIC. Com a nova versão é possível ter uma maior 
proatividade na identificação de eventuais problemas na rede, bem como 
o acompanhamento da disponibilidade dos serviços, tais como web, e-mail, 
falta de espaço em disco e paradas de servidores.

5.5.1.3 Implementação de sistema AntiSpam
A solução de gateway SMTP com recursos de antispam e antivírus, 
Mailcleaner, trouxe ao Cebraspe um excelente controle sobre as mensagens 
de e-mail. Ela filtra, de modo transparente, todo tipo de mensagem não 
desejada. Implementada em 2018, tem agregado grande valor aos serviços 
de infraestrutura e segurança.

5.5.1.4 Centralizador de logs 
Implementado em 2018, o centralizador de logs é uma solução para 
equipamentos e servidores, pois indexa estes logs com objetivo de facilitar 
as pesquisas e, por fim, disponibiliza os registros de uma forma mais 
interessante e fácil, por meio de de dashboards. Também é utilizada a 
notificação por e-mail de qualquer problema encontrado nesses registros.

5.5.1.5 Pentest
Do termo em inglês Penetration Test, os testes de intrusão são realizados 
em uma rede ou em sistemas com o objetivo de descobrir vulnerabilidades 
existentes na arquitetura utilizada, por meio de ataques simulados. 
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5.5.1.6 SQL FULL AUDIT
Implantação de auditoria completa nos servidores SQL SERVER de 
produção para monitoramento das instruções de Insert, Update, Delete e 
Execute nas bases de dados selecionadas com a captura do login de quem 
executou a instrução.

5.5.1.7 Permissionamento no TFS por grupos
Implantação de grupos de acesso na ferramenta de controle de versão 
utilizada, possibilitando a segregação e definição dos níveis de acesso aos 
recursos dos projetos de acordo com a função de cada colaborador.

5.5.1.8 Autenticação de sistemas externos via 
SINCAD
Integração do processo de autenticação de usuários dos sistemas utilizados 
por colaboradores externos aos mecanismos de controle do SINCAD, o que 
garante o acesso somente a usuários previamente cadastrados, autorizados 
e habilitados na ferramenta corporativa.

5.5.1.9 Gestão de elaboradores do Banco 
Cebraspe de Itens (BCI)
Disponibilização de funcionalidades administrativas que permitem 
gerenciar os acessos dos elaboradores ao BCI, incluindo a associação aos 
eventos/áreas de conhecimento para os quais foram contratados. Essas 
funcionalidades garantem à área gestora a autonomia necessária e aumenta 
o sigilo das informações.

5.5.1.10 Eclusa BCI
Implementação de mecanismo que gerencia o sincronismo das imagens dos 
itens armazenados no BCI, entre os repositórios de elaboração, revisão e 
aplicação, sem a necessidade de intervenção humana.

5.5.2 CPDR
É de responsabilidade da CPDR processar inscrições em eventos, processar 
resultados e realizar atividades de controle e acompanhamento de eventos, 
atuando diretamente nos macroprocessos finalísticos do Cebraspe.

Nesse sentido, destaca-se no gráfico a seguir os sistemas de produção 
entregues em 2018.

Gráfico 11 – Sistemas de produção entregues em 2018

Fonte: Coordenação de Processamento de Dados e Resultados.

O know-how desenvolvido pelo Cebraspe na produção desses sistemas 
ao longo dos últimos anos garante a segurança e confiabilidade no 
processamento de dados em todos os nossos eventos de seleção, avaliação, 
certificação e acesso à Universidade.
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5.6 GESTÃO DE CUSTOS
Os recursos despendidos nas rubricas de custos (Tabela 8), na comparação 
dos exercícios, representaram redução de 9,2 pontos percentuais em relação 
às receitas auferidas (Tabela 7) e diminuíram de 57,7% para 48,5%. Em 
relação às despesas operacionais (Tabela 9), o nível de comprometimento 
da receita passou de 73,4% para 76,5%. Embora a redução nos custos e nas 
despesas não apresentem redução percentual significativa em relação ao 
comprometimento das receitas, a economia alcançada reduziu em 14,9% 
o déficit previsto. Reduziu-se de R$ 33,912 milhões, déficit autorizado 
pelo Conselho de Administração, para R$ 28,845 milhões. Isso, combinado 
com outros indicadores, mostra um viés de recuperação. Essa tendência se 
confirma pela redução de mais de 50% do déficit em relação ao resultado 
negativo do exercício anterior (R$ 58,107 milhões).

Tabela 6 – Receitas 
2017-2018 (valores em R$) 

A gestão de custos executada se manteve focada sistemicamente em 
diretrizes de redução de custos em níveis estratégico, operacional e de 
execução e controle, destacando-se as seguintes medidas: novos processos 
operacionais substituíram processos onerosos; todos os contratos com 
fornecedores foram revisados para valores menores; a força de trabalho 
foi reestruturada; incorporaram-se ações de planejamento tributário; e a 
margem de contribuição foi aumentada em decorrência da redução dos 
custos/despesas.

Além disso, em 2018, o Centro realizou pagamento dos royalties sobre 
o faturamento mensal para a Fundação Universidade de Brasília (FUB), 
bem como iniciou as tratativas para realizar um encontro de contas com 
a Fundação para os pagamentos relativos à cessão temporária de bens 
intangíveis –  a transferência de know-how e a licença de uso da marca Cespe. 
Os valores foram corrigidos monetariamente pelo IGP-DI.

Fonte: Controladoria.
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Tabela 8 – Despesas operacionais 
2017-2018 (valores em R$)

Tabela 7 – Custos 
2017-2018 (valores em R$)

Fonte: Controladoria.

Fonte: Controladoria.

Despesas 2017 2018

Pessoal e encargos sociais 

Total1 37.233.949,65 88.043.642,98

Aluguéis, telefone, água, 
energia etc.

Despesas gerais, materiais, 
suprimentos e serviços

Despesas tributárias

Despesas nanceiras

Outras

Diárias e passagens

4.310.366,38

52.262.709,08

321.907,86

2.819.341,92

113.079,54

16.243,53

79.741.272,73

577.064,29

4.385,78

34.636.222,55

9.024.210,61

2.237.197,67 

131.528,63 

38.612.021,00 
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5.7 SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
A Política de Responsabilidade Socioambiental do Cebraspe, aprovada 
em 2017 pelo Ato Interno nº 192/2017, promoveu critérios de 
sustentabilidade nas contratações e aquisições, possibilitando, entre 
outros fatores, a adoção de procedimentos de economicidade dos 
recursos naturais e a reutilização de produtos.

A seguir, destacam-se alguns resultados alcançados em 2018.

Cumpre ressaltar que, alinhado à política de Responsabilidade 
Socioambiental, o Cebraspe, no decorrer do ano de 2018, adotou iniciativas 
para otimizar e disciplinar a utilização de equipamentos, objetivando 
a diminuição do consumo elétrico e de recursos hídricos, a adoção de 
coletores apropriados para pilhas e baterias, lâmpadas e subprodutos 
gráficos. Também realizou aquisições de 450 lâmpadas em LED e 35 
luminárias externas em LED com o objetivo de reduzir o consumo elétrico. 
Ainda, foram realizadas as análises da qualidade do ar e da água do 
Cebraspe no intuito de manter os parâmetros de qualidade exigidos que 
proporcionam segurança e saúde a todos.

Material Quantidade 2017 Quantidade 2018 Redução %

Resma papel A4 90g

Papelão I (kg)

Papelão II (kg)

Papel IV (kg)

Chapa Alumínio offset

Total 168.838 36.158 46%

Resma papel A4 75g

Copo descartável 200 ml (pct 100 und)

Copo descartável 50 ml (pct 100 und)

2.181

62

8.429

203

17.322

46.815

93.681

145

1.500

38

5.448

125

6.590

424

21.874

159

31%

39%

35%

38%

62%

99%

77%

-10%
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6. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
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Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações 
contábeis 
 
 
Aos  
Administradores e Conselheiros do 
Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos  
- CEBRASPE  
Brasília-DF 
 
 
Conclusão com ressalva 
 
Examinamos as demonstrações contábeis do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e 
Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE (“Centro”), que compreendem o balanço 
patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado, do 
resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício 
findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das 
principais políticas contábeis.  
 
Em nossa opinião, exceto quanto aos assuntos mencionados nos parágrafos “Base para 
conclusão com ressalva”, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Centro 
Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE 
(“Centro”) em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de 
caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 
 
Ênfase 
 
Chamamos a atenção para a Nota Explicativa nº 15 às demonstrações financeiras, que descreve 
sobre os recursos do Contrato de Gestão formalizado entre o Centro e o Ministério da Educação 
(MEC), órgão supervisor do contrato. O Centro não recebeu os recursos em conformidade com 
o cronograma estabelecido no Contrato de Gestão. O déficit econômico apresentado no exercício 
foi obtido exclusivamente dos contratos firmados com terceiros interessados para realização e 
organização de eventos e concursos próprios do objeto estatutário do Centro. 
 
Reapresentação dos valores correspondentes do exercício findo em 31 de dezembro de 
2016 
 
Em 08 de fevereiro de 2017, foram anteriormente auditados por outros auditores independentes 
que emitiram o relatório de auditoria com opinião com modificações sobre as demonstrações 
financeiras do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos 
- CEBRASPE, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016.  
 
Conforme mencionado na Nota Explicativa nº 4, o Centro identificou alguns erros em suas 
demonstrações financeiras de 2017 e 2016 e decidiu pela reapresentação dessas em 
atendimento ao CPC 23 - Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro.  
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Assim, os valores, consolidados, referentes às demonstrações financeiras do exercício findo em 
31 de dezembro de 2017, foram ajustados e estão sendo reapresentados como previsto no CPC 
23 - Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro, e CPC 26 (R1) - 
Apresentação das Demonstrações Contábeis. Em função da relevância dos ajustes, estamos 
reemitindo, nesta data, a nossa opinião com modificações sobre as referidas demonstrações 
financeiras consolidadas, que compreendem o balanço patrimonial consolidado, em 31 de 
dezembro de 2017, bem como as demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das 
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, relativas ao exercício findo em 31 de 
dezembro de 2017, preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.  
 
Base para opinião com ressalvas 
 
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. 
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir 
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos 
independentes em relação ao Centro, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no 
Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho 
Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com 
essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para 
fundamentar nossa opinião.  
 
Conforme descrito na nota explicativa 10, a Fundação Universidade de Brasília – FUB cedeu de 
forma onerosa diversos bens para o Centro. Ocorre que até a presenta data, o contrato de cessão 
onerosa do ativo imobilizado não foi formalizado entre as partes. Não foi possível formar uma 
opinião quanto à adequação dos valores registrados no ativo imobilizado, nas obrigações com 
entidades governamentais no passivo não circulante e no patrimônio líquido em 31 de dezembro 
de 2018. O Centro não efetuou o levantamento da vida útil-econômica remanescente desses 
bens registrados no seu ativo imobilizado, bem como não realizou os testes de recuperabilidade 
daqueles ativos registrados em 31 de dezembro de 2018. 
 
Conforme apresentado na nota 8, em 31 de dezembro de 2018 o Centro possui tributos a serem 
recuperados no montante de R$ 10.270 mil. O Centro não nos apresentou um estudo 
demonstrando a possibilidade de recuperabilidade desses tributos. Como consequência, não foi 
possível aplicarmos procedimentos adicionais de auditoria que nos permitissem concluir sobre a 
adequação daqueles valores naquela data. As demonstrações financeiras apresentadas não 
contemplam quaisquer ajustes referentes a este tema. Adicionalmente, o Centro efetua a 
retenção e o recolhimento do ISS dos prestadores de serviços somente no Distrito Federal, 
independentemente do local onde são prestados os serviços.  
 
Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do 
auditor  
 
A administração do Centro é responsável por essas outras informações que compreendem o 
Relatório da Administração.  
 
Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e 
não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.  
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Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o 
Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, 
inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria 
ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho 
realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos 
requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. 
 
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis 
 
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que 
ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres 
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. 
 
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da 
capacidade de o Centro continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos 
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das 
demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar o Centro ou cessar 
suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das 
operações.  
 
Os responsáveis pela governança do Centro são aqueles com responsabilidade pela supervisão 
do processo de elaboração das demonstrações contábeis. 
 
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis 

 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas 
em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou 
erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível 
de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes 
existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes 
quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva 
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações 
contábeis.  
 
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da 
auditoria. Além disso: 
 
 Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações 

contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos 
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de 
auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião.  
 

 O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o 
proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, 
conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. 



Visão Geral Planejamento 
Estratégico e 
Governança

Gestão de Riscos 
e Controles 
Internos

Resultados
da Gestão

Demonstrações 
Contábeis

Outras Informações 
Relevantes

Declaração de 
Integridade

ÍndicesAlocação de 
Recursos e Áreas
Especiais da Gestão

65Relatório de Gestão

Anexos e Apêndices

w w w.ta t ic c a .c o m .b r
Av. Nove d e Ju lho , 5966 - sa la 21

Jd . Eu ro p a - Sã o Pa u lo  - C EP: 01406-200
Fo ne : + 55 11 3062-3000

 

4 
 

 
 Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para 

planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com 
o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos do Centro. 
 

 Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das 
estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. 
 

 Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de 
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe 
incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida 
significativa em relação à capacidade de continuidade operacional do Centro. Se 
concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório 
de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir 
modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas 
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de 
nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar o Centro a não mais 
se manter em continuidade operacional. 

 
 Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações 

contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as 
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de 
apresentação adequada. 

 
Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as 
exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência e comunicamos 
todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar consideravelmente nossa 
independência, incluindo quando aplicável, as respectivas salvaguardas. 
 
 
São Paulo (SP), 18 de janeiro de 2019. 
 
 
TATICCA Auditores Independentes S.S. 
CRC 2SP-03.22.67/O-1 
 
 
Aderbal Alfonso Hoppe 
Sócio 
Contador CRC-1SC020036/O-8-T-SP 
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Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE

Balanço patrimonial 
Em 31 de dezembro de 2018,  2017 e 2016 

(Valores expressos em Milhares de Reais)

Nota 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016 Nota 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016
(Reapresentado) (Reapresentado) (Reapresentado) (Reapresentado)

Ativo Passivo
Circulante Circulante
Caixa e equivalente de caixa 4 84.298 127.109 123.466 Fornecedores 11 32.363 46.708 76.398
Clientes 5 8.606 6.790 124.367 Salários e encargos sociais 12 2.704 4.043 4.619
Estoques 6 1.715 2.097 2.139 Obrigações fiscais 13 315 523 529
Adiantamento a terceiros 7 237 645 875 Provisão para contingências 14 319 357 77
Impostos e tributos a recuperar 8 4.875 8.401 5.314 Contrato de Gestão 15 3.359 1.421 1.285
Outros créditos 106 286 279 Adiantamento de Clientes 16 658 1.425 -

99.837 145.328 256.440 39.718 54.477 82.908

Não circulante Não circulante

Depósitos judiciais 9 18.548 15.713 628 Fornecedores 11 1.532 3.235 2.673
Impostos e tributos a recuperar 8 5.395 859 - Adiantamento de Clientes 16 - - 9.984
Imobilizado próprio 10 10.155 12.037 12.985 Provisão para contingências 14 7.615 3.610 5.546
Imobilizado cedido 10 1.595 3.634 5.861 Obrigações com Entidades Governamentais 17 8.006 8.745 9.191

35.693 32.243 19.474 17.153 15.590 27.394

Patrimônio Líquido

- - -
Patrimônio Social - com restrição 107.504 165.612 173.548
Superávit acumulado (28.845) (58.108) (7.936)
Déficit do período

78.659 107.504 165.612

135.530 177.571 275.914 135.530 177.571 275.914

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de 
Promoção de Eventos - CEBRASPE

Demonstração do superávit / déficit

Em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016

(Valores expressos em Milhares de Reais)

Nota 2018 2017

Receitas

Receita Líquida 18 105.143 176.936
Custos 19 (55.875) (107.871)

Superávit bruto 49.268 69.065

Despesas operacionais

Pessoal e encargos sociais e assistenciais 19 (38.524) (52.263)
Utilidades e serviços 19 (11.528) (22.823)
Despesas gerais 19 (23.317) (61.572)
Outras receitas e despesas 20 (1.739)

(75.108) (136.658)

Déficit antes da receitas e despesas financeiras (25.840) (67.593)

Despesas e receitas financeiras, líquido (3.005) 9.485

Déficit líquido do exercício (28.845) (58.108)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE

Demonstração do Resultado Abrangente

Em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Valores expressos em Milhares de Reais)

Nota
2018 2017

(Reapresentado)

Prejuizo do exercicio (28.845) (58.108)

Outros resultados abrangentes - -

Total dos resultados abrangentes do exercicio (28.845) (58.108)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE

Demonstração das mutações do patrimônio social

Em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Valores expressos em Milhares de Reais)

Nota Patrimônio Superávit Déficit Total do patrimônio

social acumulado acumulado social

Saldos em 31 de dezembro de 2015 10.759 171.008 - 181.767

  Ajustes de integralização do patrimônio social (10.759) - - (10.759)
  Ajustes de exercícios anteriores - 2.540 - 2.540
  D[eficit do exercício - (7.936) - (7.936)

Saldos em 31 de dezembro de 2016 (reapresentado) - 165.612 - 165.612

  Déficit do exercício - - (58.108) (58.108)

Saldos em 31 de dezembro de 2017 (reapresentado) - 165.612 (58.108) 107.504
-

  Déficit do exercício - - (28.845) (28.845)

Saldos em 31 de dezembro de 2018 - 165.612 (86.953) 78.659

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de 
Promoção de Eventos - CEBRASPE

Demonstração do fluxo de caixa

Em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Valores expressos em Milhares de Reais)

2018 2017

Fluxos de caixa das atividades operacionais
Deficit  do exercício (28.845)               (58.108)               

Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas
  atividades operacionais:

Despesas de Depreciações e Amortizações 4.123                  4.671                  

Variações nos ativos
Aumento/redução de  clientes (1.816)                 117.577              
Aumento/redução de estoques 382                     42                       
Aumento/redução de adiantamento de terceiros 408                     230                     
Aumento de tributos a recuperar (1.010)                 (3.946)                 
Aumento/redução de outros créditos 180                     (7)                       
Aumento/redução Depositos Judiciais (2.835)                 (15.085)               

Variações nos passivos
Aumento/redução de fornecedores (10.882)               (31.094)               
Aumento/redução de salários e encargos sociais (1.339)                 (576)                    
Aumento/redução de obrigações fiscais (208)                    (6)                       
Aumento/Redução de adiantamento de clientes (767)                    (8.559)                 

Disponibilidades líquidas aplicadas nas
atividades operacionais (42.609)              5.139                  

Fluxos de caixa das atividades de investimentos
 Adições de imobilizado e intangível, líquidas (202)                    (1.496)                 
Caixa Líquido gerado pelas atividades de investimentos

Disponibilidades líquidas aplicadas nas
atividades de investimentos (202)                   (1.496)                

Aumento nas disponibilidades (42.811)              3.643                  

Caixa no início do exercicio 127.109              127.109              
Caixa no final do exercicio 84.298                123.466              

Aumento/Redução nas disponibilidades (42.811)              3.643                  

-                         -                         
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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7. OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES
O capítulo a seguir visa destacar ações realizadas pelo Cebraspe no ano de 2018 
nas áreas de Gestão; Comunicação e Marketing; Políticas Institucionais; Eventos; e 
Medidas de Segurança Preventiva, que demonstram o compromisso do Centro com 
a melhoria contínua dos seus processos na realização de suas atividades, na busca 
incansável pela excelência e satisfação das partes interessadas.

7.1 GESTÃO

7.1.1 Modelo de Excelência da Gestão (MEG)
O Modelo de Excelência da Gestão (MEG), disseminado pela Fundação 
Nacional da Qualidade (FNQ) é uma metodologia de avaliação, autoavaliação e 
reconhecimento utilizada por milhares de organizações no Brasil como base de 
programas de melhoria contínua da gestão.

No início de 2018, ocorreu a reunião para apresentação dos resultados do 
3º ciclo da autoavaliação, na qual o Cebraspe obteve a nota de 355,5, sendo 
identificados 72 pontos fortes e 99 oportunidades de melhorias, das quais 84 
em processos gerenciais e 15 em resultados organizacionais.

O processo de melhoria da gestão vem monitorando e avaliando periodicamente 
o avanço do Cebraspe na gestão de seus processos.

A Direção do Cebraspe, em diálogo com consultores da FNQ, entendeu 
que a organização atingiu um nível de maturidade que permite realizar a 
autoavaliação assistida a cada dois anos, mantendo o objetivo de avaliar as suas 
práticas de gestão e identificar melhorias e pontos de atenção nos processos da 
cadeia de valor. O 4º ciclo da avaliação acontecerá, portanto, em 2019.
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7.1.2 Mapeamento dos processos
No decorrer de 2018, o Cebraspe identificou os processos desenvolvidos por 
cada setor, objetivando, numa fase inicial, mapeá-los. O principal objetivo 
desse mapeamento foi a identificação dos pontos críticos, o que facilita o 
desenvolvimento da estratégia de melhoria das áreas e a implantação da 
gestão documental eletrônica no Cebraspe. Em resumo, 94 processos já 
foram mapeados, sendo 26 finalísticos e 68 não finalísticos. Importante ainda 
ressaltar que, dos processos mapeados, foram implementadas melhorias em 
29 processos envolvendo a Coordenação Jurídica, a Administração, o Gabinete, 
o Arquivo, o Protocolo, o Pagamento RPA e a Central de Atendimento.

7.1.3 SAP
O ERP (Enterprise Resource Planning) SAP (Systems, Applications and Products 
in Data), implantado em 2016 no Cebraspe, contempla, além do módulo 
HCM (Human Capital Management), voltado à gestão de pessoas (folha 
de pagamento, férias, 13º salário, recrutamento e seleção, obrigações 
acessórias pertinentes etc.), o controle fiscal das atividades relativas a 
compras, almoxarifado, contabilidade, finanças, orçamento e controladoria.

Existe uma política constante de capacitação de novos gestores, além das 
frequentes capacitações aos usuários para o emprego eficaz da ferramenta. 
É importante ainda destacar a disseminação de práticas modernas, seguras 
e ágeis da gestão e do controle de informações.

O processo orçamentário foi implementado no SAP, juntamente com 
suas suplementações ou remanejamentos, desde o início do projeto. As 
despesas administrativas previstas pelas áreas para o Orçamento Base 
Zero 2018 foram carregadas no ERP SAP após aprovação do Conselho de 
Administração do Cebraspe.

Fonte: Fundação Nacional da Qualidade (FNQ).

Figura 15 – Evolução da autoavaliação assistida
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7.2 COMUNICAÇÃO E MARKETING

7.2.1 Pesquisas contínuas com clientes e 
participantes
Com o objetivo de orientar as decisões corporativas, o Cebraspe possui um 
processo contínuo de pesquisa com clientes e participantes para medir a 
satisfação com os serviços prestados, identificar expectativas e preferências 
e avaliar a imagem e o posicionamento das marcas. Esse processo 
compreende a captação, a análise e a implementação de ações de melhorias.

Para a coleta de dados, são utilizadas ferramentas on-line e uma 
metodologia que permite o fluxo diário de respostas e a percepção mais 
rápida e precisa dos estímulos gerados pelos públicos pesquisados. Já para 
a análise, foram usados softwares de Business Intelligence (BI). Dessa forma, 
ao longo de 2018, foram recebidas e analisadas as respostas de mais de 
110 mil participantes.

Os públicos pesquisados de forma contínua são i) candidatos Cebraspe, 
formado pelos inscritos em eventos realizados pelo Centro; ii) contratantes 
Cebraspe, os clientes institucionais que contrataram o Centro para a 
realização de seus eventos; iii) candidatos do mercado, formado por 
pessoas que prestam concursos públicos, independentemente da banca 
organizadora; e ix) clientes do mercado, formado por pessoas que atuam 
em instituições que contratam bancas organizadoras para a realização de 
seus concursos públicos.

Dentre as diversas informações1 analisadas destacam-se:

• Índice geral de satisfação dos candidatos com os serviços prestados 
pelo Cebraspe. A nota média atribuída pelos candidatos em 2018, em 
uma escala de 0 a 10, foi 8,04. Devido às peculiaridades do serviço 
prestado, além da satisfação geral, os candidatos avaliam onze momentos 
diferentes de interação com o Cebraspe.

• Índice geral de satisfação dos clientes. Neste caso, o score médio 
alcançado em 2018, em uma escala de 0 a 10, é de 9,02. Os clientes 
institucionais também são solicitados a informar a probabilidade de 
recomendar o Cebraspe para realização de eventos de outras instituições 
utilizando uma escala de 0 a 10. Nesse caso, o índice médio de indicação 
é 9,34.

Assim como com os candidatos, considerando a longa duração do período 
de prestação do serviço, os clientes também avaliam sua satisfação em 
treze momentos de interação com o Cebraspe.

• Níveis de conhecimento da marca e preferência entre candidatos 
de concursos públicos. As marcas do Cebraspe são conhecidas por 
85,6% das pessoas que prestam concursos públicos e 41% as citam 
espontaneamente como preferidas. A marca de banca organizadora em 
segundo na preferência do público atinge 15%.

Nível de conhecimento da marca e preferência entre contratantes. Nesse 
caso, as marcas do Cebraspe são espontaneamente citadas como as que 
mais se destacam por 44,3% e as preferidas por 58,3% das pessoas que 
atuam em instituições que contratam bancas organizadoras para realização 
de seus concursos públicos.

7.2.2 Site
No ano de 2018, foi executado o projeto de desenvolvimento e testes do 
novo site do Cebraspe. O novo portal oficial apresenta todas as informações 
de avaliações, concursos, certificações, vestibulares e atividades de 
Educação realizados pela organização. Com layout e apresentação seguindo 
as novas tecnologias e tendências dos portais de Internet, foram tomadas 
todas as precauções para garantir a integridade e a escalabilidade, 
mantendo a continuidade dos serviços diante de grande volume de acessos 
à página.

1 Os dados foram informados Escritório de Comunicação Integrada.
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Figura 16 – Site
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7.2.3 Publicações Cebraspe
No ano de 2018, foram diversas publicações referentes a negócios e 
avaliação educacional, certificação e seleção do Cebraspe.

Relatório de Gestão 2017

RELATÓRIO DE GESTÃO 2017

RELATÓRIO DO CONTRATO DE GESTÃO 2017

Relatório das atividades realizadas 
pelo Cebraspe no exercício do ano 
anterior. Demanda do Escritório de 
Gestão.

Disponível em formato impresso e 
on-line.

Relatório das atividades realizadas 
pelo Cebraspe, no âmbito do Contrato 
de Gestão, no exercício do ano 
anterior. Publicação elaborada em 
cumprimento ao contrato firmado 
entre o Cebraspe, o MEC e o Inep.

Publicação que traz a consolidação 
dos três elementos da gestão do 
centro: estratégia, plano tático 
(desdobramento da estratégia) e o 
plano orçamentário (investimento e 
Orçamento Base Zero).

Disponível em formato impresso e 
on-line.

Produzido com a finalidade de 
apresentar os resultados dos 
trabalhos e das atividades da 
Auditoria Interna (AudIn).

Disponível em formato impresso 
e on-line.

Relatório do Contrato de Gestão 2017

Plano Diretor 2016-2019

Relatório 2017 de Atividades da Auditoria 
Interna

PLANO
DIRETOR

epsarbeC  |  8102 - 6102

RELATÓRIO 2017 
DE ATIVIDADES DA 
AUDITORIA INTERNA
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Revista com conteúdo sobre avaliação 
educacional em larga escala, voltada 
para a comunidade acadêmica, 
profissionais e sociedade em geral.

Disponível on-line.

Publicação realizada em parceria com 
a UnB, tem como objetivo principal 
apresentar, de forma clara e didática, 
aos estudantes do Ensino Médio, 
informações sobre o edital referente 
aos subprogramas aplicados no ano 
de publicação.

Disponível on-line.

Publicação realizada em parceria com 
a UnB com o objetivo de apresentar, 
de forma didática, informações, 
sobretudo editalícias, acerca do 
vestibular da UnB.

Disponível on-line.

Coleção criada em parceria com a 
UnB com comentários e análises 
de itens e da redação das provas 
do PAS/UnB aplicadas em 2014 
feitos por especialistas docentes 
do Ensino Superior. A publicação 
é voltada para os estudantes que 
se preparam para o PAS.

Disponível em formato impresso 
e on-line.

Revista Examen nº 2

Guia do PAS 2018

Guia do Vestibular 2018

Coleção Saber PAS – Subprograma 2014

V. 2 • jan.  - jun. • 2018
ISSN 2526 - 9259

Política, Gestão e Avaliação da Educação

N. 2 

PAS 2018
Subprograma 2018-2020
Subprograma 2017-2019
Subprograma 2016-2018

P R I M E I R A  E T A PA

S E G U N D A  E T A PA

T E R C E I R A  E T A PA
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Cebraspe
ATRIBUTOS

Documento sobre o contexto 
institucional que originou o Cebraspe, 
assim como uma síntese das 
competências e das dimensões das 
suas atividades do Centro.

Disponível em formato impresso e 
on-line.

Publicação que apresenta o 
institucional do Cebraspe, com 
informações dos diferenciais e 
resultados alcançados pelo Centro.

Versões em português e inglês.

Disponível em formato impresso 
e on-line.

Documentos técnico-pedagógicos produzidos ao final 
de todas as etapas da Avaliação de Desempenho 
de Estudantes do SENAI e da Certificação de 
Conhecimentos do Sebrae. Contêm informações a 
respeito da elaboração e análise das provas, da análise 
das respostas aos questionários contextuais, dos 
índices de participação por área/curso, do comparativo 
entre os anos (série histórica) e dos resultados 
gerais dos estudantes/certificandos (médias e níveis 
de desempenho). Publicação voltada aos gestores, 
diretores de unidade escolar e responsáveis técnicos.

Disponíveis em formato impresso e digital (acesso via 
web com login e senha).

Documentos técnicos que apresentam de maneira 
abreviada o panorama geral da Avaliação de 
Desempenho de Estudantes do SENAI (ADE 2018). 
Resumem os percentuais de participação e o 
desempenho dos cursos, escolas e estudantes do 
SENAI, detalhando os resultados por Departamento 
Regional (DRs). Publicação direcionada à diretoria da 
Confederação Nacional da Indústria (CNI), diretoria-
geral do SENAI e interlocutores dos DRs.

Disponíveis em formato impresso e digital (acesso via 
web com login e senha).

Cebraspe – Atributos

Portfólio

Relatórios gerais

Sumários executivos

CEBRASPE
Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos
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Documentos que apresentam informações 
gerais do desempenho do estudante/
certificando, como o percentual de acerto 
nas capacidades previstas na matriz, 
comparativo do nível de desempenho 
e média geral. No modelo de boletim 
individual do PAS/UnB, são apresentados 
os gabaritos de todos os itens da prova, as 
marcações do estudante, os escores brutos 
e a nota de redação.

Disponíveis apenas em formato digital 
(acesso via web com login e senha no site).

Contêm informações e comparações de 
desempenho dos estudantes por escola, 
por turma, área de conhecimento e por 
habilidade especificada na matriz de 
referência. 

São disponibilizados em formato 
impresso (cartazes em A3 e folheto A4) 
e on-line, no Relatório Digital do SENAI.

Plataforma web criada pelo Cebraspe para 
o acesso aos resultados da Avaliação de 
Desempenho de Estudantes do SENAI. Foi 
desenvolvida com o objetivo de tornar 
mais célere e dinâmica a divulgação dos 
resultados de desempenho do SAEP e das 
informações geradas a partir das análises 
das respostas dos estudantes, docentes e 
gestores aos questionários. 

Contêm informações e comparações de 
desempenho dos estudantes por escola, por 
turma, área de conhecimento e por habilidade 
especificada na matriz de referência. 

 

São disponibilizados em formato impresso 
(cartazes em A3 e folheto A4) e on-line, no 
Relatório Digital do SENAI.

Boletins individuais de desempenho do estudante/certificando Boletins de escola e do curso

Relatório digital

Boletins de escola e do curso

Disponível no endereço eletrônico (acesso livre): 
security.cebraspe.org.br/SENAIRelatorioDigital

http://security.cebraspe.org.br/SENAIRelatorioDigital 
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7.2.4 Blog Cebraspe
Novo espaço de comunicação, criado com o objetivo de possibilitar o 
acesso a notícias, reportagens, comunicados, fotos e outras informações 
importantes para o nosso dia a dia rapidamente.

Figura 17 – Blog do Cebraspe

7.2.5 Cebraspe na mídia
Em 2018, o Cebraspe foi destaque na mídia com a realização dos principais 
concursos nacionais, a participação nas aplicações de grandes avaliações 
educacionais e na promoção do 4º Seminário de Pesquisas, 
que teve como foco as áreas de avaliação educacional, certificação e 
seleção de pessoas.

Outro destaque foi o reconhecimento do Método Cespe, que é de 
exclusividade do Cebraspe, fruto de pesquisas e da experiência de mais de 20 
anos na área, o método é composto por técnicas e metodologias abarcadas 
da orientação dos elaboradores de itens à geração dos resultados.

A seguir, encontram-se as principais notícias do Cebraspe em diversos 
jornais do país.

Figura 18 – Notícia veiculada na Folha Dirigida sobre o concurso da PF

Fonte: publicado em 11 jun. 2018, às 17h11. Disponível em: https://folhadirigida.combr/
noticias/concurso/pf/cespe-confirma-edital-do-concurso-pf-pode-sair-ate-sexta-15

https://folhadirigida.com.br/noticias/concurso/pf/cespe-confirma-edital-do-concurso-pf-pode-sair-ate-sexta-15
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Figura 19– Notícia veiculada no Correio Braziliense sobre o IV Seminário de Avaliação realizado pelo 

Cebraspe

Figura 20 – Notícia veiculada no Correio Braziliense sobre o Método Cespe

Fonte: publicado em 05 out. 2018, às 13h52. Disponível em: https://www.correiobraziliense.com.br/app/
noticia/eu-estudante/ensino_ensinosuperior/2018/10/05/ensino_ensinosuperior_interna,710516/novas-

formas-de-avaliacao-sao-tema-de-seminario-promovido-pelo-cebrasp.shtml

Fonte: publicado em 05 out. 2018, às 13h52. Disponível em: https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/eu-
estudante/ensino_ensinosuperior/2018/10/05/ensino_ensinosuperior_interna,710516/novas-formas-de-avaliacao-sao-

tema-de-seminario-promovido-pelo-cebrasp.shtml

https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/eu-estudante/ensino_ensinosuperior/2018/10/05/ensino_ensinosuperior_interna,710516/novas-formas-de-avaliacao-sao-tema-de-seminario-promovido-pelo-cebrasp.shtml
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/eu-estudante/ensino_ensinosuperior/2018/10/05/ensino_ensinosuperior_interna,710516/novas-formas-de-avaliacao-sao-tema-de-seminario-promovido-pelo-cebrasp.shtml
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/eu-estudante/ensino_ensinosuperior/2018/10/05/ensino_ensinosuperior_interna,710516/novas-formas-de-avaliacao-sao-tema-de-seminario-promovido-pelo-cebrasp.shtml
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/eu-estudante/ensino_ensinosuperior/2018/10/05/ensino_ensinosuperior_interna,710516/novas-formas-de-avaliacao-sao-tema-de-seminario-promovido-pelo-cebrasp.shtml
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/eu-estudante/ensino_ensinosuperior/2018/10/05/ensino_ensinosuperior_interna,710516/novas-formas-de-avaliacao-sao-tema-de-seminario-promovido-pelo-cebrasp.shtml
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/eu-estudante/ensino_ensinosuperior/2018/10/05/ensino_ensinosuperior_interna,710516/novas-formas-de-avaliacao-sao-tema-de-seminario-promovido-pelo-cebrasp.shtml
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Figura 21 – Notícia veiculada no Correio Braziliense sobre o Método Cespe

Fonte: publicado em 16 set. 2018, às 15h36. Disponível em: https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/eu-
estudante/tf_carreira/2018/09/16/tf_carreira_interna,706279/cespe-usa-metodo-proprio-para-fazer-avaliacoes.shtml

7.3 POLÍTICAS INSTITUCIONAIS

7.3.1 Acordo Coletivo de Trabalho com Senalba
Em outubro de 2018, a diretoria do Cebraspe se reuniu com o Sindicato 
dos Empregados em Entidades Culturais, Recreativas, de Assistência Social 
e de Orientação e Formação Profissional de Brasília (Senalba-DF) e com a 
Comissão ad hoc, formada por colaboradores de todos os setores do Centro 
para assinatura do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT).

A assinatura foi resultado da negociação entre os colaboradores do 
Cebraspe, representados pela referida Comissão, com a direção e o sindicato, 
sendo importante ressaltar que os termos de ACT tiveram a anuência 
expressa de todos os empregados celetistas da Instituição.

7.3.2 Comitês e comissões
Em 2018, os seguintes comitês e comissões deram suporte à gestão para o 
desenvolvimento de seus processos:

• Comissão de Ética e Conduta do Cebraspe;

• Comissão Permanente de Sindicância;

• Comitê de Gestão de Riscos (CGR);

• Comitê Gestor de Implementação e Acompanhamento ao ERP (CGIA-ERP);

• Comitê de Apoio e Estruturação de Processos de Inovação (CAEPI);

• Comitê de Benchmarking (CBen);

• Comitê Gestão de Macroprocessos Finalísticos da Cadeia de Valor;

• Comitê de Gestão de Segurança Corporativa do Cebraspe (CGSC);

• Comitê de Gestão do Conhecimento (CGCC);

• Comitê de Responsabilidade Socioambiental (CRSC);

• Comitê de Comunicação Integrada (CCIC);

https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/eu-estudante/tf_carreira/2018/09/16/tf_carreira_interna,706279/cespe-usa-metodo-proprio-para-fazer-avaliacoes.shtml
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/eu-estudante/tf_carreira/2018/09/16/tf_carreira_interna,706279/cespe-usa-metodo-proprio-para-fazer-avaliacoes.shtml
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• Comissão Permanente de Padronização de Materiais e Equipamentos de 
Tecnologia da Informação e Comunicação do Cebraspe;

• Comitê de Investimento do Cebraspe (CIC).

7.3.2.1 Comissão de Ética e Conduta do Cebraspe
O Código de Ética e Conduta do Cebraspe foi aprovado pelo seu Conselho de 
Administração por meio da Resolução do Conselho de Administração (RCA) 
nº 08/2017, de 31 de agosto de 2017, e instituído por meio da Resolução do 
Diretor-Geral (RDG) nº 02/2017, de 31 de agosto 2017.

O Código de Ética e Conduta do Cebraspe foi apresentado aos colaboradores 
durante a realização da edição de 2017 da Semana de Ética, em que também 
foram apresentadas palestras e atividades relacionadas ao tema da ética nos 
ambientes corporativos. Nessa oportunidade, foi apresentado o Canal de Ética 
do Cebraspe, ferramenta on-line disponibilizada a colaboradores, clientes, 
fornecedores, candidatos e comunidade em geral, para relatar situações que 
estejam em desacordo com o Código de Ética e Conduta do Cebraspe. O Canal 
de Ética é gerido por uma empresa externa, o que está de acordo com as 
melhores práticas de governança e compliance do mercado. Além disso, em 
2018, foi reestruturada a Comissão de Ética e Conduta do Cebraspe, que tem 
entre suas atribuições a análise e avaliação das manifestações registradas 
no Canal de Ética, por meio de processo administrativo adequado. Ainda, a 
Resolução do Diretor-Geral (RDG) nº 01/2018 aprovou o Regimento Interno 
da Comissão de Ética e Conduta do Cebraspe. Em 12 de novembro de 2018, 
por meio da RDG nº 08/2018, ocorreu a reestruturação da Comissão de Ética 
e Conduta do Cebraspe.

7.3.2.2 Comissão Permanente de Sindicância
Estrutura que integra o Programa de Integridade do Cebraspe, a Comissão 
Permanente de Sindicância foi instituída por meio da RDG nº 09/2016, com 
o objetivo de apurar intercorrências que tenham causado ou que possam 
vir a causar prejuízos ao Cebraspe, de qualquer ordem, ou à sua força 

de trabalho. Ela é constituída por dois membros da Auditoria Interna do 
Cebraspe e, de acordo com cada intercorrência a ser apurada, a Comissão 
é acrescida de membros complementares, designados pela Direção Geral, 
mediante ato específico. A Comissão elabora o relatório final mediante  
procedimentos definidos no Manual de Sindicância Administrativa do 
Cebraspe, recomendando ao Diretor-Geral, melhorias ao processo, sanções 
cabíveis ou arquivamento do processo, de acordo com cada caso apurado.

7.3.2.3 Comitê de Gestão de Riscos
O Comitê de Gestão de Riscos (CGR) foi instituído pelo Ato Interno 
nº 07/2017, de 30 de janeiro de 2017, com o objetivo de estabelecer um 
fórum de deliberação de avaliação, de supervisão e de monitoramento da 
gestão de riscos do Cebraspe, bem como de assessoramento à Direção Geral.

7.3.2.4 Comitê Gestor de Implementação e 
Acompanhamento ao ERP
O Comitê Gestor de Implementação e Acompanhamento ao ERP foi 
instituído por meio do Ato Interno nº 64/2017, de 27 de abril de 2017, com 
o objetivo de analisar, aprovar, acompanhar e verificar as implementações 
do sistema ERP no Cebraspe, de acordo com as necessidades operacionais e 
gerenciais do Centro.

7.3.2.5 Comitê de Apoio e Estruturação de 
Processos de Inovação
O Comitê de Apoio e Estruturação de Processos de Inovação (Caepi), foi 
instituído por meio do Ato Interno nº 117/2017, de 19 de julho de 2017, 
com a finalidade de estruturar a metodologia de apoio a processos de 
inovação em negócios, produtos e serviços no Cebraspe. A necessidade de 
estruturação está diretamente alinhada ao Planejamento Estratégico do 
Cebraspe para fomento e organização de processos de inovação. O Comitê 
possui as seguintes atribuições:
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• propor, e manter atualizada, metodologia de estabelecimento de 
processos, definição de ferramentas, papéis e responsabilidades, e 
desenvolvimento de instrumentos de apoio à inovação voltados a 
novos produtos, serviços e negócios, assim como estabelecer métodos e 
critérios de avaliação do modelo proposto.

• submeter proposta e qualquer atualização da metodologia referida para 
aprovação da Diretoria Colegiada.

• implementar e promover a divulgação da metodologia de apoio a 
processos de inovação em negócios, produtos e serviços do Cebraspe.

• avaliar a execução e promover melhorias na metodologia de apoio a 
processos de inovação em negócios, produtos e serviços do Cebraspe e

• dar apoio às áreas do Cebraspe em projetos de inovação em produtos, 
serviços e negócios.

O Caepi é constituído por representantes das diretorias do Cebraspe, 
indicados por meio do Ato Interno nº 38/2018, de 17 de maio de 2018, onde 
as reuniões passaram a ocorrer semanalmente.

7.3.2.6 Comitê de Benchmarking
O Comitê de Benchmarking do Cebraspe foi instituído por meio do Ato Interno 
nº 119/2017, de 19 de julho de 2017, com o objetivo de identificar, obter, 
analisar e utilizar boas práticas de gestão de organizações de referência.

7.3.2.7 Comitê Gestão de Macroprocessos 
Finalísticos da Cadeia de Valor
O Comitê Gestão de Macroprocessos Finalísticos da Cadeia de Valor foi 
instituído por meio do Ato Interno nº 122/2017, com a finalidade de garantir 
o desempenho final planejado, além do controle e gestão de riscos e de 
conformidade e a prestação de contas da execução dos macroprocessos 
finalísticos da cadeia de valor do Cebraspe, referentes à pré-aplicação, à 
aplicação e à pós-aplicação dos eventos realizados pelo Centro.

7.3.2.8 Comitê de Gestão de Segurança 
Corporativa do Cebraspe
O Comitê de Gestão de Segurança Corporativa do Cebraspe foi instituído 
por meio do Ato Interno nº 185/2017, de 18 de outubro de 2017, com a 
finalidade de gerir a Política de Segurança Corporativa do Cebraspe, bem 
como estabelecer as ações necessárias para sua aplicabilidade e evolução.

7.3.2.9 Comitê de Gestão do Conhecimento
O comitê de Gestão do Conhecimento foi instituído por meio do Ato Interno 
nº 191/2017, de 08 de novembro de 2017, com a finalidade de definir, 
implantar, monitorar e otimizar a gestão de conhecimentos relacionados 
à Cadeia de Valor do Cebraspe bem como propor ferramentas, artefatos, 
processos e metodologias necessários à obtenção de excelência nessa gestão.

7.3.2.10 Comitê de Responsabilidade 
Socioambiental
O Comitê de Responsabilidade Socioambiental foi instituído por meio do 
Ato Interno nº 192/2017, de 08 de novembro de 2017, com a finalidade 
de integrar a dimensão socioambiental a processos, produtos e serviços 
do Cebraspe.

7.3.2.11 Comitê de Comunicação Integrada do 
Cebraspe 
O Comitê de Comunicação Integrada do Cebraspe foi instituído por meio do 
Ato Interno nº 15/2018, de 26 de janeiro de 2018, com finalidade de estruturar 
a comunicação comercial e realizar o aperfeiçoamento da comunicação 
interna e da comunicação institucional. As atribuições do Comitê são:
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• gerenciamento e coordenação de demandas de comunicação;

• elaboração de planos de ações de comunicação;

• elaboração de mapa de temas sensíveis e definição de fato importante;

• criação e manutenção dos bancos de conteúdos e de mídia;

• planejamento de ações institucionais de comunicação; e

• planejamento para estruturação de comitê de crise.

7.3.2.12 Comissão Permanente de Padronização 
de Materiais e Equipamentos de Tecnologia da 
Informação e Comunicação do Cebraspe
A Comissão Permanente de Padronização de Materiais e Equipamentos de 
Tecnologia da Informação e Comunicação do Cebraspe foi instituído por meio 
do Ato Interno nº 23/2018, de 02 de abril de 2018, e tem como atribuição:

• realizar a descrição técnica dos equipamentos, componentes, 
suprimentos, softwares e serviços de Tecnologia da Informação e 
Comunicação (TIC) a serem adquiridos no âmbito do Cebraspe; 

• dar apoio técnico e assessorar a Comissão Permanente de Compras e 
Contratações nos processo da aquisição/contratação e de manutenção 
relacionados à Tecnologia da Informação e Comunicação; e

• atestar as característica técnicas quando do recebimento de 
materiais e equipamentos e dos serviços adquiridos na área de 
Tecnologia da Informação.

7.3.2.13 Comitê de Investimento do Cebraspe
O Comitê de Investimento do Cebraspe foi instituído por meio do Ato 
Interno nº 77/2018, de 31 de agosto de 2018, com caráter consultivo 
e auxiliar nos processos decisórios, com objetivo de analisar e propor 
estratégias de investimento que são mais apropriados à organização, 
baseada em riscos e estruturação de ambiente efetivo.

7.4 INOVAÇÃO
Em 2018, a Direção do Cebraspe investiu e priorizou o desenvolvimento de 
ações de inovação no Centro, o que pode ser verificado, especialmente, com 
os resultados fomentados pelo CAEPI, destacados a seguir.

7.4.1 GED
Em outubro de 2018, o Cebraspe, comprometido com a melhoria contínua de 
seus processos, iniciou o projeto de implementação de uma ferramenta de 
gerenciamento eletrônico de documentos (GED), que, consoante ao princípio 
da economicidade na administração, representa um incremento à gestão 
documental na organização.

Aliada ao plano de classificação e à tabela de temporalidade, a ferramenta 
conferirá, durante todo o ciclo de vida dos documentos eletrônicos e em 
suporte convencional, maior controle e segurança, além de proporcionar 
celeridade na tramitação e no acesso aos documentos e informações no 
âmbito organizacional.

Nesse sentido, destacam-se os volumes documentais tramitados no 
Cebraspe nos anos de 2016 a 2018.



Visão Geral Planejamento 
Estratégico e 
Governança

Gestão de Riscos 
e Controles 
Internos

Resultados
da Gestão

Demonstrações 
Contábeis

Outras Informações 
Relevantes

Declaração de 
Integridade

ÍndicesAlocação de 
Recursos e Áreas
Especiais da Gestão

93Relatório de Gestão

Anexos e Apêndices

Gráfico 12 – Registros de entrada de documentos

Gráfico 13 – Registros de saída de documentos

Essa ferramenta demonstra a preocupação do Cebraspe com os princípios 
de sustentabilidade e economicidade. Sua implementação está ocorrendo 
de modo gradativo nos setores do Centro e será finalizada ao longo do ano 
de 2019.

7.4.2 Inova com Café
O Projeto Inova com Café, lançado em 2018, promoveu encontros entre 
os colaboradores do Cebraspe para um café da tarde. A ideia do projeto é, 
por meio de um processo informal de interação, promover o diálogo e a 
integração de pessoas com habilidades diferentes para proposições de novas 
ideias, soluções ou encaminhamentos para a criação de grupos de trabalhos.

Nesse ano, os encontros trataram de temas diversos, como inovação e 
identidade e, no último encontro, realizado em dezembro, a apresentação 
do Programa Inovar.  Este tem como objetivo implantar o processo de 
geração de ideias criativas para estimular o alto desempenho, o alcance de 
metas e a cultura de excelência dos colaboradores do Cebraspe.

7.4.3 Nova URA na Central de Atendimento        
ao Candidato
A  Unidade de Resposta Audível (URA) é um software que permite 
responder eletronicamente dúvidas mais frequentes a partir da interação 
com o usuário. Antes de falar com um atendente, são oferecidos aos 
usuários vários menus e, dentro de cada menu, opções de dúvidas que 
muito provavelmente corresponderão às desses usuários. Dessa forma, 
os candidatos têm a opção de atendimento exclusivo pela Unidade, sem 
necessidade de esperar para falar com um operador. A nova Unidade traz 
modernidade e agilidade ao atendimento. Constatou-se um aumento de 
40% de chamadas atendidas nos dias com picos de demandas.

Fonte: Coordenação de Administração.

Fonte: Coordenação de Administração.
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7.4.4 Cebraspe inova em sistema de distribuição
A Supervisão de Estruturação de Dados e a Coordenação de Logística firmaram 
uma parceria para a criação do novo Sistema Integrado de Distribuição de 
Candidatos (SINDAC) que foi elaborado para substituir o Sistema de Cadastro 
(SMCAD), que estava sendo usado há quase uma década. A atualização 
possibilitou um menor tempo de execução para a logística, facilitando a 
distribuição de candidatos em todas as etapas do evento.

7.4.5 Programa Inovar
Em 2018, foi implantado o Programa Inovar. O Centro entende que novas 
ideias partem de um processo colaborativo construído entre pessoas. 
Portanto, o programa surge com o objetivo de incentivar os colaboradores a 
serem inovadores. Por isso, capacitar, avaliar, reconhecer e recompensar os 
colaboradores que tiveram ideias e que superam suas atribuições e cargos é 
exatamente ao que essa iniciativa se propõe. 

7.4.6 Sistema de descrição de escala e validação 
do gabarito

Solução web criada para melhoria 
dos processos de validação dos itens 
aplicados nas provas e da escala de 
desempenho.

7.5 EVENTOS

7.5.1 VI CONBRATRI
O tema escolhido para a edição de 2018 do Congresso Brasileiro de Teoria 
da Resposta ao Item e Métodos Quantitativos em Avaliação, promovido pela 
Abave, foi Métodos para Detecção de Fraudes em Testes.

7.5.2 V CONAVE
O Congresso Nacional de Avaliação em Educação aconteceu no período de 
3 a 5 de dezembro de 2018, na cidade de Bauru/SP. O tema do congresso 
foi Da Educação Básica à Educação Superior: Avaliação, Formação de 
Professores e o Direito à Educação. O congresso abordou o assunto 
avaliação educacional e teve foco na Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC), assunto de grande relevância para a Educação brasileira. Na ocasião, 
o Cebraspe lançou o número 2 da revista Examen.
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7.5.3 Palestras promovidas

7.5.3.1 Base Nacional Comum Curricular (BNCC)
Palestra do professor doutor Joaquim José Soares Neto sobre a Base 
Nacional Comum Curricular (BNCC) e a sua relação com as atividades 
desenvolvidas pelo Cebraspe.

7.5.3.2 Sistema de Prevenção de Fraudes nos 
Exames
Palestra do professor Heliton Ribeiro Tavares, sobre o Sistema de Prevenção 
de Fraudes nos Exames.

7.5.3.3 Perspectivas e desafios da avaliação do 
Ensino Técnico
Palestra do professor doutor Marcelo Machado Feres sobre Perspectivas e 
Desafios da Avaliação do Ensino Técnico.

7.5.3.4 Programa de Especialização Docente
Diálogo sobre o Programa de Especialização Docente (PED), com os 
pesquisadores internacionais Rachel Lotan, da Universidade de Stanford 
(EUA), e Fernando Carnaúba, do Instituto Canoas, que é apoiado pela 
Fundação Lemann.
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7.5.4 II Semana de Ética do Cebraspe 
• Fundamentos da Ética Aplicada – Professor Volnei Garrafa.

• Programa de Integridade – Professor Ricardo Bastos.

• Como Pessoas Comuns Corrompem e são Corrompidas: A Ciência e a 
Prática da Influência Social – Professor Fábio Iglesias.

• O Canal de Ética do Cebraspe – Professor Marcus Vinícius Soares.

• Ética nas Relações de Trabalho e Conflito de Interesses – Carlos Higino 
Ribeiro de Alencar.

• Sindicância e Apuração – Auditora Priscila de Sousa Oliveira.

• Cine Ética – Controller – Francisco Carlos da Silva Nino.

7.5.5 Momento InFormação
Foi idealizado e desenvolvido de acordo com as demandas de 
capacitações técnicas e comportamentais identificadas por meio dos 
resultados do 2º Interstício do Programa de Avaliação de Desempenho e 
da última Pesquisa de Clima Organizacional. São palestras abordando os 
assuntos de gestão e de Tecnologia da Informação e Inovação.

• Relacionamentos Interpessoais no Ambiente de Trabalho – Jorge 
Amorim Vaz.

• SAP Funcional – Walter Gomes da Costa Neto.

• O Poder da PNL: Introdução a um novo modo de interpretação do 
mundo e da realidade – Roberto Rosa da Silveira Junior.

• Indicadores de processos como ferramenta de gestão – Aluizio Weber 
Filho.

• Modelagem de Processos: Princípios e importância da modelagem de 
processos – Vinicius Marinho Costa.

• Pentesting Manual: uma abordagem prática para a segurança de 
sistemas – Usando a metodologia de pentesting manual do OSSTMM 
(Open Source Security Testing Methodology Manual) e da Offensive 
Security para o desenvolvimento de aplicações práticas – Felipe Scarel.

• Novidades do Transact-SQL no SQL Server 2017 e Common Table 
Expressions (CTEs) – Rogério Moraes de Carvalho.

• Teoria D.I.S.C. – Roberto Rosa da Silveira Junior.

• Principais novidades do Excel 2019 – Rogério Moraes de Carvalho.

7.5.6 Participação em eventos

7.5.6.1 Encontro Internacional de Avaliações 
Educacionais em Nova Iorque
O encontro foi promovido pela Fundação Lemann e pelo Teachers College, 
da Universidade de Columbia, nos Estados Unidos. O evento reuniu 
instituições-chave envolvidas com avaliação educacional, no Brasil e 
nos Estados Unidos, para discutir e compartilhar conhecimentos sobre o 
conceito de ter um conjunto de parâmetros nacionais de aprendizagem 
para alunos no país – a nossa chamada Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC). Participaram do evento a Diretora-Geral, Adriana Rigon Weska, e a 
Diretora, Claudia Maffini Griboski.

7.5.6.2 Enem 20 anos
Cebraspe participa de documentário sobre “Enem 20 anos – um exame 
do tamanho do Brasil”, recebendo a medalha honrosa e uma escultura em 
homenagem à sua participação nesses 20 anos de Exame.
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7.5.6.3 Participação no Prêmio de Ética nos 
Negócios
O Cebraspe recebeu a placa de honraria por ser empresa finalista em 2018 
na categoria ética e compliance.

7.5.6.4 Lei Distrital nº 6.112/2018
Seminário sobre a regulamentação da Lei de Compliance no âmbito do DF – 
a Lei Distrital nº 6.112/2018, promulgada em fevereiro de 2018.

7.5.6.5 I Seminário de Compliance, Ética e Risco 
Operacional 
Fórum de discussão com o objetivo de construir espaços de debate 
coletivo, troca de experiências e discussões críticas sobre o impacto da 
cultura do compliance nas empresas públicas e privadas, tanto em nível 
nacional como internacional.

7.5.6.6 1º Simpósio de Fiscalização de  Concursos 
Públicos
O Cebraspe participou da mesa de debates do 1º Simpósio Nacional de 
Fiscalização de Concursos Públicos, promovido pela Comissão Nacional 
de Fiscalização de Concursos Públicos da Associação Brasileira de 
Advogados (ABA).

7.5.6.7 23ª edição do Congresso Latino-Americano 
de Auditoria Interna (CLAI)
Realizado em Foz do Iguaçu (PR), o evento reuniu profissionais de auditoria 
do mundo todo.

7.5.6.8 XIX Seminário Ética na Gestão
O evento reuniu servidores públicos, integrantes de comissões de ética e 
representantes da sociedade civil com o intuito de debater temas atuais e 
relevantes relacionados à ética.

7.5.6.9 Assembleia de instituição da Associação 
GigaCandanga
Nesse evento, foi aprovado por unanimidade o Estatuto da Associação 
– projeto do Ministério da Ciência e Tecnologia de Redes Comunitárias 
de Educação e Pesquisa, a REDECOMEP, oferecendo conexões de alta 
capacidade para as instituições de pesquisa e Ensino Superior, integradas 
pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP). O Cebraspe utiliza a rede 
de Internet provida pela RNP e faz parte da Rede GigaCandanga.

7.5.6.10 Conferência Nacional da Associação de 
Profissionais de BPM (ABPMP) de 2018
A pauta da conferência foi a gestão por processos, uma metodologia que 
tem sido adotada pelo Cebraspe desde 2014 para trazer melhorias para 
os serviços e produtos ofertados aos clientes e, consequentemente, à 
sociedade.
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7.6 MEDIDAS DE SEGURANÇA PREVENTIVA

7.6.1 Cipa
A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa), implantada em 2016, 
é formada por colaboradores do Cebraspe, parte indicada pela diretoria, 
parte eleita anualmente por seus pares.

Os membros de 2017/2018 concluíram o mandato, e a nova Comissão 
2018/2019 tomou posse no final de julho, fruto da terceira eleição 
realizada desde que a Cipa foi instaurada no Cebraspe. A equipe se reuniu 
mensalmente para estudar e viabilizar os projetos propostos de promoção 
da saúde, segurança e bem-estar no trabalho, com o objetivo de garantir a 
integridade física e mental dos colaboradores.

7.6.2 Brigada Voluntária do Cebraspe
Adequando-se o Centro às normas de segurança estabelecidas pelo Corpo 
de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o Cebraspe forma grupos 
de Brigada Voluntária que visa auxiliar os colaboradores em casos de 
emergência. O treinamento é ministrado pelo Centro de Treinamentos da 
Brigada Capital, sendo abordados temas como primeiros socorros e como 
agir em casos de emergência.
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8. DECLARAÇÃO DE INTEGRIDADE
O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção 
de Eventos (Cebraspe) possui valores inegociáveis, como ética, equidade, 
credibilidade, comprometimento e excelência acadêmica. Somam-se a 
esses valores o compromisso com a prestação de contas, transparência e 
responsabilidade corporativa.

Nessa perspectiva, apesar de não estar listado na Decisão Normativa do Tribunal 
de Contas da União, nº 170, de 19 de setembro de 2018, que dispõe acerca 
das unidades cujos dirigentes máximos devem prestar contas de suas gestões 
ocorridas no exercício de 2018, o Cebraspe seguiu a estrutura recomendada no 
anexo II da referida Decisão para elaborar o Relatório de Gestão de 2018.

Este relatório foi construído de maneira integrada e com o envolvimento de todas 
as equipes do Cebraspe, sendo aplicado o pensamento coletivo na preparação e 
na sua apresentação. Os atos do processo orçamentário e de administração de 
pessoal estão devidamente registrados no SAP (Systems, Applications and Products 
in Data), especificamente, na versão ERP (Enterprise Resource Planning) e no módulo 
HCM (Human Capital Management). Além disso, o Cebraspe utiliza na sua gestão o 
módulo Materials Management (MM), para as compras da organização, e os módulos 
financeiros SAP FI e SAP CO, que permitem uma gestão financeira e orçamentária 
eficiente e integrada, atendendo aos elevados padrões de governança.

A prestação de contas e o acompanhamento dos resultados da gestão no 
Cebraspe passam pela revisão periódica da Auditoria Interna. Ainda, anualmente, 
a contabilidade do Cebraspe é submetida à análise de Auditoria Externa, 
apresentada no capítulo 6 deste Relatório.

Em 2018, o acompanhamento dos resultados da gestão foi apresentado 
bimestralmente ao Conselho de Administração, sendo que este Relatório 
de Gestão será submetido ao referido Conselho em reunião do dia 13 de 
fevereiro de 2019. Outro destaque importante desse ano foi a elaboração e 
início da implantação do Programa de Integridade do Cebraspe, alinhados 
com a Lei Distrital nº 6.112/2018, que estabelece que a existência de um 
Programa de Integridade efetivo é requisito para pessoas jurídicas de direito 
privado contratarem com a administração pública daqueles entes federativos, 
impactando positivamente a elaboração deste Relatório de Gestão

Adriana Rigon Weska
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8.1 RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO DO CEBRASPE N.º 1/2019
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9. ANEXOS E APÊNDICES

9.1 ANEXO I – FINALIDADE E COMPETÊNCIA
O Cebraspe, de acordo com o art. 5º do capítulo II de seu estatuto, tem por 
finalidade precípua fomentar e promover o ensino, a pesquisa científica, o 
desenvolvimento tecnológico e o desenvolvimento institucional por meio dos 
seguintes objetivos:

I. Promover e realizar estudos e pesquisas nas áreas de ensino, de 
desenvolvimento tecnológico e de políticas públicas.

II. Promover e realizar programas e projetos científicos, tecnológicos, de 
inovação e de formação de pessoas na área de avaliação e seleção.

III. Realizar estudos e pesquisas, desenvolver novas tecnologias 
e produzir informações e conhecimentos técnicos e científicos 
relacionados à sua finalidade.

IV. Desenvolver atividades de suporte técnico e logístico a instituições 
públicas e privadas na área de avaliação e seleção.

V. Prestar serviços relacionados à sua finalidade, especialmente realizar 
concursos públicos, processos de seleção, exames, avaliações, certificações, 
acreditações e correlatos.

VI. Fomentar atividades de ensino, pesquisa e extensão universitária.

Em 2013, o Cebraspe foi qualificado como organização social, por meio 
do Decreto nº 8.078, com o objetivo de realizar atividades de gestão de 
programas, projetos, apoio técnico e logístico para subsidiar sistemas de 
avaliação educacional. Em sua cláusula segunda do Contrato de Gestão, 
apresenta os seguintes objetivos estratégicos:

I. Estruturar e fortalecer, institucionalmente, o Cebraspe, para garantir o 
ambiente organizacional necessário para a realização, com eficiência, das 
grandes avaliações e seleções nacionais.
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II. Executar avaliações nas áreas de ensino e desenvolvimento 
Institucional que possam subsidiar estudos, pesquisas e seleções.

III. Executar, nas áreas de avaliação e seleção, projetos científicos e 
tecnológicos e programas de inovação e de formação de pessoas.

IV. Desenvolver novas tecnologias e produzir informações e 
conhecimentos técnicos e científicos relacionados ao ensino, à pesquisa 
científica e ao desenvolvimento tecnológico e institucional nas áreas de 
avaliação e seleção.

9.2 ANEXO II – NORMAS E   
REGULAMENTOS DE CRIAÇÃO, ALTERAÇÃO 
E FUNCIONAMENTO DA ORGANIZAÇÃO

• Ata da Assembleia de Constituição do Cebraspe – Registrada no 
Cartório do 2º Ofício de Registros de Pessoas Jurídicas de Brasília, sob o 
número 000082416, em 13 de maio de 2013. 

• Estatuto do Cebraspe – Registrado no Cartório do 2º Ofício de Registros 
de Pessoas Jurídicas de Brasília, sob o número 000082415, em 13 de 
maio de 2013.

• Decreto nº 8.078/2013, de 19 de agosto de 2013 – Qualifica o Cebraspe 
como organização social.

• Regimento Interno – Aprovado pelo Conselho de Administração em sua 
2ª reunião, realizada em 10 de janeiro de 2014.

• Regimento Interno – Aprovado pelo Conselho de Administração em sua 
29ª reunião, realizada em 17 de agosto de 2016 (vigente).

• Regulamento de Gestão de Pessoas – Aprovado pelo Conselho de 
Administração em sua 3ª reunião, realizada em 17 de janeiro de 2014.

• Regulamento de Compras e Contratações – Aprovado pelo Conselho de 
Administração em sua 4ª reunião, realizada em 24 de janeiro de 2014.

• Contrato de Gestão – Assinado em 17 de março de 2014 e publicado no 
Diário Oficial da União de 18 de março de 2014, seção 3, página 26.

• Regulamento de Compras e Contratações – Aprovado pelo Conselho de 
Administração em sua 45ª reunião, realizada em 22 de agosto de 2018 
(vigente).

• Estatuto do Cebraspe – Aprovada alteração pelo Conselho de 
Administração (Ata de Reunião Ordinária realizada em 31 de agosto 
de 2018), registrada no 2º Ofício de Registro de Pessoas Jurídicas de 
Brasília, sob o nº 000107017, em 05 de setembro de 2018 (vigente).

• Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 01/2014 – Assinado 
em 21 de dezembro de 2018 e publicado no Diário Oficial da União de 
26 de dezembro de 2018, seção 3, página 16.

9.3 ANEXO III – PUBLICAÇÕES 
RELACIONADAS ÀS ATIVIDADES DA 
ORGANIZAÇÃO
• Demonstrações Financeiras:

• Demonstrações financeiras, notas explicativas e parecer da Auditoria 
Externa Independente – Referentes ao ano de 2014, publicados no Diário 
Oficial da União de 16 de abril de 2015, seção 3, páginas 144 a 146.

• Demonstrações financeiras, notas explicativas e parecer da Auditoria 
Externa Independente – Referentes ao ano de 2015, publicados no Diário 
Oficial da União de 15 de março de 2016, seção 3, páginas 144 a 147.

• Demonstrações financeiras, notas explicativas e parecer da Auditoria 
Externa Independente – Referentes ao ano de 2016, publicados no Diário 
Oficial da União de 13 de março de 2017, seção 3, páginas 140 a 143.

• Demonstrações financeiras, notas explicativas e parecer da Auditoria 
Externa Independente – Referentes ao ano de 2017, publicados no Diário 
Oficial da União de 12 de março de 2018, seção 3, páginas 141 a 148.
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• Programa de Avaliação de Desempenho de Pessoas (PADP) – Aprovado 
pela Resolução do Diretor-Geral nº 12/2016.

• Metodologia de Gestão de Desenvolvimento de Sistemas de Informação 
(MDS) – Aprovada pela Resolução do Diretor-Geral nº 13/2016.

• Política de Gestão de Riscos – Aprovada pelo Conselho de Administração 
em sua 32ª reunião, realizada em 15 e 20 de fevereiro de 2017.

• Código de Ética e Conduta – Aprovado pelo Conselho de Administração 
em sua 37ª reunião – 3ª sessão, realizada em 30 de agosto de 2017.

• Política de Segurança Corporativa – Aprovada pela Direção Colegiada e 
divulgada por meio da Resolução do Diretor-Geral nº 03/2017, de 18 de 
outubro de 2017.

• Planejamento Orçamentário de 2018 – Aprovado pelo Conselho de 
Administração em sua 42ª reunião, realizada em 11 de abril de 2018.

• Resolução Conselho de Administração do Cebraspe nº 02/2018 – 
Aprova e designa os nomes indicados pela Reitora da Universidade de 
Brasília (UnB) para os cargos de Diretor-Geral e de Diretor Executivo do 
Cebraspe, para mandato estatutário a partir de 18 de fevereiro de 2018.

• Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna (PAINT) – Aprovado pelo 
Conselho de Administração em sua 42ª reunião, realizada em 11 de 
abril de 2018.

• Regimento Interno da Comissão de Ética e Conduta do Cebraspe 
– Aprovada pela Resolução do Diretor-Geral nº 07/2018, de 12 de 
novembro de 2018.

• Reestruturação da Comissão de Ética e Conduta do Cebraspe – 
Aprovada pela Resolução do Diretor-Geral nº 08/2018, de 12 de 
novembro de 2018.

• Normas de Compras e Contratações do Cebraspe – Aprovada pela 
Resolução do Diretor-Geral (RDG) nº 09/2018, de 27 de novembro de 2018.

• Relatório de Gestão e do Contrato de Gestão:

• Relatório de Gestão de 2014 – Aprovado pelo Conselho de Administração 
em sua 15ª reunião, realizada em 27 de março de 2015, e pela Secretaria 
de Educação Superior do Ministério da Educação, em 21 de setembro de 
2015, conforme Despacho nº 03/2015/Sesu/MEC.

• Relatório de Gestão de 2015 – Aprovado pelo Conselho de Administração 
em sua 26ª reunião, realizada em 4 de maio de 2016.

• Relatório do Contrato de Gestão de 2015 – Aprovado pelo Conselho de 
Administração em sua 24ª reunião, realizada em 26 de fevereiro de 2016.

• Relatório de Gestão de 2016 – Aprovado pelo Conselho de Administração 
em sua 32ª reunião, realizada em 15 e 20 de fevereiro de 2017.

• Relatório do Contrato de Gestão de 2016 – Aprovado pelo Conselho 
de Administração em sua 32ª reunião, realizada em 15 e 20 de 
fevereiro de 2017.

• Relatório de Gestão de 2017 – Aprovado pelo Conselho de Administração 
em sua 41ª reunião, realizada em 16 de fevereiro de 2018.

• Relatório do Contrato de Gestão de 2017 – Aprovado pelo Conselho de 
Administração em sua 41ª reunião, realizada em 16 de fevereiro de 2018.

• Outros documentos

• Plano Diretor para o período de 2016-2019, constituído por 
Planejamento Estratégico, Plano Tático, Plano Orçamentário e Plano de 
Investimentos – Aprovado pelo Conselho de Administração em sua 32ª 
reunião, realizada em 15 e 20 de fevereiro de 2017.

• Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) – Aprovado pelo 
Conselho de Administração em sua 27ª reunião, realizada em 6 de 
maio de 2016.

• Política de Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas (PCDP) – 
Aprovada pela Resolução do Diretor-Geral nº 11/2016.
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9.4 ANEXO IV – NORMATIVOS E 
DOCUMENTOS DO PROGRAMA DE 
INTEGRIDADE

• Caderno Gestão de Riscos – Conceitos e Normas. Projeto Piloto 2016. 
Cebraspe.

• Caderno Gestão de Riscos – Metodologia e Resultados.

• Projeto Piloto 2016. Cebraspe.

• Resolução do Diretor-Geral nº 09/2016 — Institui Comissão Permanente 
de Sindicância.

• Código de Ética e Conduta do Cebraspe.

• Guia de Conduta Ética do Cebraspe.

• Resolução do Diretor-Geral nº 01/2017 — Institui a Política de Gestão 
de Riscos do Cebraspe.

• Ato Interno (AI) nº 07/2017 — Constitui o Comitê de Gestão de 
Riscos do Cebraspe (CGR), para deliberação a respeito da gestão de 
riscos do Cebraspe.

• Ato Interno (AI) nº 68/2018 — Designa o Presidente e o membro da 
Auditoria Interna que compõem a Comissão Permanente de Sindicância.

• Ato Interno (AI) nº 95/2017 — Designa os representantes das Diretorias 
no Comitê de Gestão de Riscos (CGR) do Cebraspe.

• Ato Interno (AI) nº 151/2017 — Institui a Comissão de Ética e Conduta 
do Cebraspe.

• Ato Interno (AI) nº 161/2017 — Designa os membros da Comissão de 
Ética e Conduta do Cebraspe.

• Manual de Sindicância — Em fase final de elaboração.

• Política Anticorrupção — Em fase final de elaboração.

• RDG acerca das penalidades passíveis de serem aplicadas à força de 
trabalho do Cebraspe — Em fase de elaboração.

• Comissão Permanente de Compras e Contratações.

• Comitê de Responsabilidade Social.

• Comitê de Responsabilidade Socioambiental.

• Regimento Interno da Comissão de Ética e Conduta.
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Figura 1 – Organograma da alta administração
Figura 2 – Organograma da Diretoria-Geral
Figura 3 – Organograma da Diretoria Executiva
Figura 4 – Organograma da Diretoria de Contratação e Gestão de 
Eventos 
Figura 5 – Organograma dos setores da Diretoria de Instrumentos de 
Avaliação, Seleção e Certificação
Figura 6 – Organograma da Diretoria de Operações em Eventos
Figura 7 – Cadeia de valor
Figura 8 – Proposta de cadeia de valor para 2019-2022
Figura 9 – Mapa estratégico 2016-2018
Figura 10 – Matriz de avaliação de riscos
Figura 11 – Metodologia de gerenciamento de riscos, controles internos e 
integridade
Figura 12 – Instrumentos institucionais do Programa de Integridade
Figura 13 – Locais de aplicação de provas do Revalida
Figura 14 – Aplicação do Celpe-Bras 2018
Figura 15 –Evolução da autoavaliação assistida
Figura 16 – Site
Figura 17 – Blog do Cebraspe
Figura 18 – Notícia veiculada na Folha Dirigida sobre o concurso da PF
Figura 19 – Notícia veiculada no Correio Braziliense sobre o IV Seminário 
de Avaliação realizado pelo Cebraspe
Figura 20 – Notícia veiculada no Correio Braziliense sobre o Método Cespe
Figura 21 – Notícia veiculada no Correio Braziliense sobre o Método Cespe
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