
 
 

 
Nós, servidores do Iphan designados para compor a Comissão de Acompanhamento de 

Concurso Público, instituída pela Portaria nº 178, de 07 de maio de 2018, e publicada na 

Edição Extra do Boletim Administrativo Eletrônico nº 1349, na mesma data, vimos esclarecer 

que: 

1. A Comissão é formada por servidores públicos, aprovados em concurso, sendo, 

portanto, efetivos e estáveis ocupantes de cargos técnicos no Iphan; 

2. Destacamos que todas as atividades da comissão sempre foram realizadas em 

consonância com o constante da Portaria MP nº 450/2002 (que rege as atividades 

desse tipo de comissão em concursos públicos federais) e com as orientações de sigilo 

e discrição que o Cebraspe, o setor jurídico do Iphan e a ética pública exigem de um 

trabalho deste tipo; 

3. Coube à Diretoria Colegiada e à Presidência do Iphan o papel resguardado a ela no 

Artigo 6º da Portaria MP 450/2002, no sentido de prover subsídios técnicos e 

administrativos quanto ao perfil necessário aos candidatos para desempenho das 

atividades no órgão; descrição do processo de trabalho a ser desenvolvido; impacto 

dessa força de trabalho nas atividades finalísticas do órgão; número de vagas 

disponíveis por cargo; e demais aspectos previstos na referida normativa. Ademais, 

couberam à Diretoria e à Presidência as tratativas políticas que resultaram na 

autorização do concurso para os cargos vagos do Iphan; 

4. Ao longo dos processos de planejamento e execução do concurso público, que incluiu 

as atividades de contratação da banca examinadora, de formulação de subsídios para 

os conteúdos programáticos e dos critérios para os editais, de acompanhamento do 

certame, de fiscalização do contrato e de supervisão da entrega do resultado final, 

somente os membros designados para a Comissão e os representantes da contratada 

mantiveram contato, e esse se deu conforme protocolos de segurança e sigilo das 

informações; 

5. Os atos administrativos relativos ao andamento do concurso público que requeriam 

manifestação oficial do Iphan e publicidade foram, naturalmente, encaminhados à 

Presidente do Iphan para assinatura antes de sua divulgação. Essa rotina de trâmite de 

documentos administrativos foi montada somente com a Presidente do Iphan, que 

assinou termo de sigilo; 

6. Da mesma forma, todos os membros da comissão e qualquer dos colaboradores que 

por razões administrativas ou de trâmites burocráticos da contratação tiveram contato 

com informações do Edital – esse também sendo praxe no concernente à realização de 

concursos – assinaram o termo de sigilo e, naturalmente, não participaram do 

processo seletivo; 

7. Como medida extra de segurança, a Comissão manteve todo o processo administrativo 

do concurso classificado como “restrito” no Sistema Eletrônico de Informações do 

Iphan, sendo que apenas os membros da Comissão podiam acessar seus documentos 

administrativos; 

8. Dessa forma, a Diretoria Colegiada e seus membros, bem como o restante dos 

servidores do Iphan que não participaram desta Comissão, somente tiveram acesso ao 



 
 

teor do Edital do concurso no momento de sua publicação no Diário Oficial da União, 

juntamente com os demais cidadãos brasileiros; 

9. Por fim e mais importante: como em qualquer processo seletivo sério e, de forma 

específica, no caso de concursos públicos do tipo realizado pelo Iphan juntamente com 

o Cebraspe, nem mesmo esta Comissão de Acompanhamento do Concurso teve 

acesso ao conteúdo das provas. Estas foram produzidas, em sua totalidade, pelo 

Cebraspe a partir de métodos e condições de sigilo e segurança altamente criteriosas e 

que puderam ser comprovadas pela visita técnica que a Comissão fez às dependências 

da contratada, onde sequer se pode entrar com materiais como caneta, papel, pen 

drives, aparelhos eletrônicos com acesso à internet, dentre outras medidas de 

segurança. 
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