
SOLUÇÕES EM ASSESSORIA, AUDITORIA, CONSULTORIA,
SELEÇÃO, TERCEIRIZAÇÃO DE PESSOAL

E TREINAMENTO COM EXCELÊNCIA
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O Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa – IBGP nasceu 
da iniciativa de profissionais com vasta experiência no 
Terceiro Setor, oriundos da Fundação de apoio da Uni-
versidade Federal de Minas Gerais (UFMG), objetivan-
do oferecer serviços que de alguma forma estivessem 
vinculados há expertise e know how desses profissionais.

É uma instituição privada sem fins lucrativos e está in-
cumbida estatutariamente de desenvolver projetos de 
pesquisa, ensino e desenvolvimento institucional. Por 
isso, atua de forma diversificada e diferenciada com 
vistas a promover os melhores resultados para os pro-
jetos desenvolvidos nas seguintes áreas de atuação:
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Educação Turismo
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O sucesso do IBGP se destaca pela experiência 
de seu corpo diretivo, que por atuar há mais de 20 
anos em Fundação de Apoio de Instituição Federal 
de Ensino Superior e instituições do Terceiro Setor, 
aglutina conhecimento em diversas áreas atuan-
do de forma significativa com capacidade para 
captar, desenvolver e realizar a gestão de projetos.

Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa – IBGP foi instituído em 21 de outubro de 2010. 
É uma instituição brasileira, constituída como personalidade jurídica de direito priva-
do sem fins lucrativos, que detêm inquestionável reputação ético-profissional. Com 
sede e foro em Belo Horizonte – Minas Gerais, regida pelas normas de seu Estatuto.

Contribuir com a melhoria da qualidade de vida da sociedade, despertando em cada 
indivíduo a capacidade de transformação, através do desenvolvimento de projetos 
sociais, ambientais, educacionais e culturais, com excelência técnica e qualidade.

Prestar serviços de excelência oferecendo soluções em gestão de proje-
tos de pesquisa e inovação, importações, consultoria, assessoria e realização 
de concursos, processos seletivos e vestibulares para o setor público e privado.

Constituição

Missão

Negócio
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PROSPECÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE 
OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS
O IBGP atua desde o processo de identificação da oportu-
nidade, prospectando e participando da negociação junto 
ao cliente/parceiro. Para tanto, utiliza o know how de seu 
corpo técnico que possibilita identificar com celeridade e 
assertividade produtos e serviços que possam ser customiza-
dos para cada cliente/parceiro, visando a melhor solução 
para as partes.

Esse processo considera o mapeamento de oportunidades 
diariamente em instituições públicas ou privadas e em ór-
gãos de fomento nacionais e internacionais, inclusive con-
corrências e pregões.
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Gestão de
oportunidade

Prospecção Negociação Elaboração de 
propostas

ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROPOSTAS E PROJETOS

A partir da identificação da oportunidade, independente da área de atuação, o IBGP 
por meio de sua expertise e conhecimento, atua na elaboração*, desenvolvimento 
e aplicação de critérios, métodos e modelos técnicos adequados para atender às 
exigências de cada financiador, agências de fomento nacionais ou internacionais.

*São diversos os casos de projetos reprovados por financiadores, tanto público como 
privados, por não atenderem adequadamente ao quesito elaboração.

Elaboração e 
adequação 

do projeto ou 
proposta

Levantamento dos critérios e métodos 
utilizados pelos financiadores

Elaboração/adequação do 
projeto ou proposta

Apresentação/submissão do projeto ou 
proposta
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GESTÃO DE PROJETOS DE PESQUISA E INOVAÇÃO

O IBGP acredita que o conceito de Inovação alia-se ao conceito de
competitividade, para tanto promove a interação entre Instituições de Pes-
quisa, instituições de ensino superior, empresas públicas e privadas, com vis-
tas a estimular a Pesquisa, o Desenvolvimento Tecnológico e a Inovação.

Uma das premissas para que os projetos de Pesquisa e Inovação
tenham êxito, é o bom gerenciamento de cada etapa onde 
a prospecção, a negociação, a gestão e o encerramento
de cada projeto seja realizada com eficácia e eficiência.
Por possuir as soluções necessárias para o sucesso dos projetos, o 
IBGP busca atender às necessidades de seus associados, parceiros e
clientes, proporcionando-lhe segurança na execução dos Projetos de 
Pesquisa e Inovação, realizando a gestão administrativa, financeira e
operacional, tanto na esfera pública, privada, nacional ou internacional, 
com assertividade desde o início das atividades até a prestação de contas.

GESTÃO DE
PROJETOS

Gestão
Administrativa

Gestão
Financeira

Gestão
Operacional
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GESTÃO DE HOSPITAIS E
UNIDADES DE SAÚDE

Com uma rede de parceiros e de associados 
de alta capacidade técnica é possível para 
o IBGP implementar soluções tecnológicas de 
ponta e que proporcionam ganho de eficiên-
cia e por consequência redução dos custos 
operacionais na gestão de hospitais públicos 
e filantrópicos e Unidades de Pronto-Atendi-
mento.

Os serviços para gestão de hospitais e Unida-
des de Saúde, englobam desde a contrata-
ção e gestão do pessoal até a aquisição de 
serviços, materiais e equipamentos.

Consultoria em Gestão de Saúde

•   Diagnóstico Situacional em Saúde;
•   Elaboração de Planejamento para Reorganização de Sistema Municipal de Saúde;
•   Assessoria e Elaboração de Instrumentos de Gestão do SUS;
•   Implantação de Serviço de Regulação em Saúde;
•   Capacitação em Atenção Primaria a Saúde, Atenção Secundaria, Acolhimento/ 
Humanização e Regulação em Saúde (SUS);
•   Elaboração de Planejamento para Reorganização do Processo de Trabalho em 
Saúde;
•   Monitoramento de Indicadores de Saúde;
•   Apoio Técnico em Sistemas de Informação em Saúde (SUS).

Consultoria em Gestão Hospitalar

•   Consultoria em Gestão Hospitalar nas áreas Técnica e Administrativo/Financeira;
•   Estudo de viabilidade Técnica e Financeira de Instituição Hospitalar;
•   Elaboração de Diagnóstico Situacional, (Institucional e/ou Específico por setor);
•   Elaboração de Planejamento em Saúde, (Institucional e/ou Específico por setor);
•   Assessoria em Contratos de Gestão e Assistenciais em Saúde;
•   Monitoramento de Indicadores Assistenciais contratados;
•   Avaliação de Serviço de Saúde;

12
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REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS, PROCESSOS
SELETIVOS SIMPLIFICADOS, VESTIBULARES, CERTIFICAÇÕES, 
ELABORAÇÃO E CORREÇÃO DE PROVAS

O IBGP atua na execução de concursos públicos, vestibulares e processos seletivos, 
com realização de provas eletrônicas ou físicas, auxiliando seus clientes em todas as 
etapas do certame.

Com competências desenvolvidas em assessoria pedagógica, jurídica, de comunica-
ção, criteriosa seleção de equipe, planejamento, logística, fiscalização e apoio ao can-
didato e tecnologia, fatores que diferenciam o IBGP garantem transparência, seguran-
ça e agilidade em seus processos seletivos.

GESTÃO DE IMPORTAÇÕES

O IBGP atua em todas as etapas das importações de insumos, desde bens de consumo 
a equipamentos, para seu projeto de pesquisa.

Promovemos parceiras com Instituições objetivando atendimento diferenciado obser-
vando as necessidades de importação dos nossos parceiros.

O diferencial do IBGP está na agilidade de nossos processos, experiência, tratamento 
personalizado e preço e contamos com uma equipe tecnicamente especializada com 
mais de 25 anos de atuação na área.

IMPORTA

ExECUÇÃO DE CONCURSOS, PROCESSOS SELETIVOS E VESTIBULARES

Logística Fiscalização
Assessoria 

Pedagógica Planejamento
Assessoria 
Jurídica

Assessoria de
Comuni-
cação

Equipe de 
apoio ao 

candidato
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CUIDADO DE PONTA A PONTA

Gerenciar processos seletivos com excelência é um compromisso que rege a relação 
do IBGP tanto com as instituições contratantes, quanto com os candidatos. Nesse senti-
do, a segurança é um dos principais pilares do trabalho realizado pelo Instituto.

Exemplo disso são os procedimentos adotados para garantir o sigilo das provas, que 
incluem o uso de computadores com sistema de criptografia, bem como o acesso res-
trito e controlado por identificação digital ao ambiente em que os testes são tratados. 
Além disso, o espaço conta com monitoramento ininterrupto por meio de câmeras com 
registro em alta definição.

Também são filmadas as etapas de impressão, empacotamento e identificação dos 
malotes, realizados na área de impressão, de onde seguem com escolta até o local dos 
exames.

O transporte do material, para distribuição e coleta, é realizado por profissionais qualifi-
cados e de acordo com rígidos padrões segurança. Para o início das provas, o ato de 
abertura dos pacotes é acompanhado por candidatos a convite da equipe organiza-
dora, conferindo transparência e confiabilidade ao processo.

Os cuidados se estendem, ainda, ao uso de detectores de metais, identificação de 
todos os candidatos antes do acesso às salas de aplicação e armazenamento de celu-
lares e equipamentos eletrônicos em recipiente específico.

Por fim, os recursos de correção utilizados, como leitura digitalizada das respostas às 
questões objetivas, asseguram o anonimato dos participantes do concurso e garantem 
a autenticidade dos resultados.

Assim, o Instituto atua para eliminar riscos de todas as etapas, desde a concepção das 
provas até a conclusão do processo seletivo.
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•   Residência Médica da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais – FHEMIG/
MG.

•   Residência Multiprofissional da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais – 
FHEMIG/MG.

•   Residência Médica da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Conta-
gem (FAMUC)/MG;

•   Residência Médica do Instituto Nacional do Câncer (INCA)/RJ;

•   Residência Médica Anos Opcionais do Instituto Nacional do Câncer (INCA)/RJ;

•   Residência Multiprofissional do Instituto Nacional do Câncer (INCA)/RJ;

•   Fellow Médica do Instituto Nacional do Câncer (INCA)/RJ;

•   Fellow Multiprofissional do Instituto Nacional do Câncer (INCA)/RJ;

•   Seleção Educação Profissional Técnica Citopatologia e Radioterapia Instituto Na-
cional do Câncer (INCA)/RJ;

•   Residência Médica do Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim/ES;

•   Residência Multiprofissional do Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim/ES;

•   Residência Médica Hospital do Rio Doce – Linhares/ES;

•   Residência Médica Fundação Educacional de Votuporanga/SP;

•   Residência Multiprofissional do Hospital Odilon Behrens/MG;

•   Concurso Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sul de Minas – CISSUL (SAMU)/MG;

•   Concurso Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgência Centro Sul – CISRU 
(SAMU)/MG;

•   Concurso Consorcio Intermunicipal de Saúde da Região Sudeste de Juiz de Fora – 
CISDESTE (SAMU)/MG;

•   Formação de Agentes Comunitário de Saúde e de Combate às Endemias para 
diversos municípios.

ExPERIÊNCIA

O Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa – IBGP possui notória experiência na realiza-
ção de processos de seleção para a área da saúde, compreendidos desde a seleção 
para formação desses profissionais, na modalidade Vestibular de Medicina, seguido 
pelos processos de seleção para educação em serviço com as Residências Médicas e 
Multiprofissionais, até a conclusão do processo formativo dos profissionais da saúde, por 
meio da avaliação para certificação e titulação de Especialidades Médicas junto às 
suas sociedades.

O IBGP conta com associados, sendo em sua grande maioria, com professores e profis-
sionais liberais ligados diretamente na área da saúde. Sua maior expertise está ligada a 
processos da área de saúde podendo ser comprovada pelos seguintes processos:

•   Prova para obtenção de Título da Sociedade Brasileira de Urologia;

•   Prova para obtenção de Título da Sociedade Brasileira de Radioterapia;

•   Vestibular de Medicina da UNIVAÇO - Instituto Metropolitano de Ensino Superior;

•   Vestibular de Medicina da UNIPAC – Universidade Antônio Carlos;

•   Vestibular de Medicina da UEMG – Universidade do Estado de Minas Gerais;

•   Seleção de Transferência de Medicina ITAPACPorto – Porto Nacional/TO;

•   Residência Médica da Santa Casa de Belo Horizonte/MG;

•   Especialização e Treinamento Médico da Santa Casa de Belo Horizonte/MG;

•   Residência Multiprofissional da Santa Casa de Belo Horizonte/MG; 
 
•   Especialização e Treinamento Multiprofissional da Santa Casa de Belo Horizonte/
MG;
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EQUIPADO COM O QUE HÁ DE MELHOR

Para executar seu trabalho, o Instituto utiliza tecnologia de ponta, que inclui um sistema 
de identificação biométrica dos candidatos, especialmente nos vestibulares de medici-
na. Os  dados são arquivados pelo Instituto no momento das provas e, no ato da matrí-
cula, a identidade do aluno é conferida.

A instituição também conta com o método digiselo: que consiste em uma película inse-
rida no cartão de respostas que recebe e guarda as impressões digitais.

Outra ferramenta disponível é a Prova On-line. Trata-se de um software desenvolvido 
especificamente para esse fim e que pode ser personalizado para o cliente que possui 
interface amigável para os candidatos e permite a aplicação de testes com questões 
discursivas e de múltipla escolha, utilizando vídeo, sons e imagens.

Entre os recursos que possibilitam o Instituto prestar um serviço de qualidade se desta-
cam, ainda, plataforma de gestão totalmente informatizada – e adaptada às especifi-
cidades das instituições contratantes – e equipe altamente qualificada.

Tecnologia   Segurança   Con�abilidade

DIFERENCIAIS NA ATUAÇÃO

•   Análise e liberação do instrumento de contratação e o edital do processo em no 
máximo 05 dias;

•   Elaboração de um plano de comunicação voltado ao processo de seleção em 
questão;
 
•   Composição de banca especializada na elaboração de questões voltadas ao pú-
blico específico da seleção;

•   Empacotamento das provas em envelope plástico opaco numerado na ordem de 
distribuição das salas;

•   Sistemas de inscrição e processamento de resultados integrados;

•   Carteira do candidato com identificação do candidato;

•   No mínimo dois aplicadores por sala, treinados e com orientações padronizadas. 
Programa de formação de aplicadores de prova;

•   Equipe capacitada a utilizar os detectores de metais durante a aplicação das pro-
vas;

•   Relatório com a análise pedagógica das provas;

•   Sistema de auditoria dos resultados.
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SISTEMA DE MONITORAMENTO DE AGENTES DE SAÚDE - 
SISMAGES
Sistema de Monitoramento de Agentes de Controle de Endemias e de Agentes de Saú-
de – SISMAGES. Trata-se de uma plataforma tecnológica idealizada e construída pelo 
IBGP que permite o monitoramento e controle dos Agentes de Combate às Endemias 
e Agente Comunitário de Saúde do município. Propícia ferramentas para uma coleta 
de dados precisa, segura e ágil, possibilitando ao gestor de saúde maior agilidade na 
organização e no planejamento de ações para o combate a endemias;

As informações coletadas em campo são disponibilizadas por meio de relatórios para 
consulta em tempo real, além de possibilitar a exportação de dados integrados a outros 
sistemas, como por exemplo o Sistema de Informação da Febre Amarela e Dengue – 
SISFAD, do Ministério da Saúde.

COMPOSIÇÃO DA BANCA
As bancas dos processos seletivos organizados e executados pelo IBGP são multidisci-
plinares e compostas por profissionais de diversas instituições de ensino superior como:
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APURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS
PREVIDENCIÁRIOS

 
 
Apresentar possíveis medidas que possibilitem a recuperação de créditos previdenci-
ários, com base na apuração da folha de pagamento, retenções e encargos sociais, 
considerando os atuais entendimentos firmados em âmbito administrativo e judicial.

SERVIÇOS

•   Análise tributária: fatos geradores, contribuições e incidências;

•   Redução dos custos e da carga tributária;

•   Declarações tributárias e ajustes nas guias de recolhimentos;

•   Recuperação do RAT – Risco Ambiental do Trabalho, no que refere à preponderân-
cia da atividade econômica e da aplicação da alíquota FAP;

•   Recuperação da contribuição previdenciária incidente sobre o valor de serviços 
prestados por meio de cooperativas de trabalho.

Objetivo

O SISMAGES proporciona ao município: 

•   Planilhas personalizadas de acordo com as necessidades do município. Ex.: PNCD 
(Dengue);
 
•   Exportação dos dados para sistemas internos de prefeituras ou órgãos públicos (SIS-
FAD);
 
•   Maior precisão e segurança dos dados coletados;
 
•   Coleta e envio de dados em tempo real;
 
•   Emissão de relatórios e gráficos dos dados coletados. Ex. Índices de epidemias, visi-
tas por dia etc. 
 
•   Controle nas atividades desempenhadas pelos agentes de endemia e de saúde;
 
•   Dados dos cidadãos monitorados pelos agentes;
 
•   Segurança e validação de visitas aos imóveis por QRCode.
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TREINAMENTOS, CAPACITAÇÕES E GESTÃO DE CURSOS E 
EVENTOS
O IBGP possui uma equipe multidisciplinar, composta por especialistas, mestres e douto-
res  que realizam uma enorme gama de treinamentos e capacitações para várias áreas 
do conhecimento de sua atuação. Para tanto, constrói seus conteúdos, suas metodo-
logias e efetua a certificação.

Para a iniciativa pública, o IBGP oferece treinamentos nas seguintes temáticas: capta-
ção, prestações de contas e contabilidade pública, SICONV, menor aprendiz, práticas 
e gestão de SUS, elaboração de projetos, elaboração de editais e de termos de refe-
rência dentre outras.

Com a experiência adquirida na realização de treinamentos e capacitações, o IBGP 
também realiza a gestão de cursos desenvolvidos por outras instituições de ensino a 
exemplo de cursos de pós-graduação, por meio do recebimento de inscrições, verifica-
ção documental dos candidatos, elaboração e emissão de contratos e boletos em sua 
página, assim como a administração financeira dos recebíveis, atuando inclusive com 
o serviço de cobrança.

No IBGP, eventos são considerados projetos e para tanto oferece plataforma na web 
para inscrição e pagamentos. Além disso, também atua na elaboração orçamentária 
e na execução do evento.

ELABORAÇÃO DE PLANOS DE
GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS

O IBGP apresenta a solução para o atendimento 
à Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS (Lei 
nº 12.305/2010) regulamentada pelo Decreto nº 
7.404/2010, prestando ao município o serviço de 
consultoria e de elaboração do Plano de Gerencia-
mento de Resíduos Sólidos.
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CONSULTORIA ESPECIALIZADA

•   Avaliação de desempenho;
•   Plano de cargos, carreira e salários;
•   Pesquisa salarial e demais práticas de remuneração;
•   Elaboração e revisão de tabelas salariais;
•   Plano de remuneração variável (produtividade, comissionamento, bônus, gratifica-
ções e recompensas);
•   Curso de remuneração in company;
•   Planejamento estratégico e situacional;

LEVANTAMENTO, ANÁLISE, DIAGNÓSTICO E AUDITORIA CONTÁBIL, ADMINISTRA-
TIVA, FINANCEIRA E DE GESTÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:

>  FINANCEIRO - Desenvolvimento de trabalho por meio de coleta de dados das áreas 
descritas abaixo, de forma detalhada para identificação das práticas realizadas, suas 
fragilidades e proposição de melhores práticas:

       •   Contas a receber;
       •   Contas a pagar;
       •   Tesouraria;
       •   Faturamento;
       •   Cobrança;
       •   Fluxo de caixa;
     

     •   Resultado financeiro;
     •   Despesas fixas;
     •   Despesas variáveis;
     •   Prazos de recebimentos;
     •   Prazos de pagamentos;
     •   Controle de contratos.
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PARCEIROS

>  CONTÁBIL E TRIBUTÁRIO - Serão desenvolvidos os seguintes trabalhos por meio de 
auditoria por testes e amostragens: 

•   Auditoria dos procedimentos contábeis envolvendo seus registros, demonstrações 
contábeis e relatórios;
•   Auditoria das memórias de cálculo, registros e documentação das apurações fis-
cais aplicadas ao Município;
•   Auditoria da folha de pagamento e respectivas obrigações trabalhistas;
•   Auditoria dos controles internos e meios de comunicação entre o Município e a 
contabilidade;
•   Auditoria dos controles internos dos departamentos financeiro e tributos no tocante 
a forma com geram informações para os setores contábil e fiscal;
•   Avaliação de relatórios gerenciais envolvendo as áreas contábil e fiscal.
•   Gestão de Hospitais e Unidades Básicas de Saúde;
•   Gestão contábil e financeira de recursos do SUS;
•   Fontes de financiamento e captação de recursos;
•   Atendimento a entidades do terceiro setor: constituição, funcionamento e remune-
ração de dirigentes;
•   Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil – Lei 13.019/14: atuação 
preventiva e cumprimento integral da legislação;
•   Assessoria jurídica: atuação em procedimentos licitatórios, ajuizamento de ações e 
apresentação de defesas no âmbito administrativo e judicial;
•   Prestação de contas;
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Os serviços do Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa - IBGP, conforme 
atividades elucidadas em seu Estatuto Social atende a Lei Federal nº 
8.666/1993, art. 24, inciso XIII, que dispõe sobre contratação com dispen-
sa de licitação: “... instituição brasileira incumbida regimental ou estatu-
tariamente de pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional 
ou de instituição dedicada à recuperação social do preso, desde que 
a contratada detenha inquestionável reputação ético profissional e não 
tenha fins lucrativos”, podendo, dessa forma, ser contratado dispensan-
do-se o processo licitatório.

Parceiros
O IBGP trabalha com dedicação no desenvolvimento de suas atividades para estabe-
lecer com seus clientes e parceiros relações duradouras. Alguns apresentados aqui:
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Telefone de Contato: (31) 3213-5526
E-mail: negocios@ibgp.org.br

www.ibgp.org.br


