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ATENÇÃO TODOS OS CANDIDATOS INSCRITOS NESTE CONCURSO 
FMPFM – FACULDADE MUNICIPAL PROFº FRANCO MONTORO – MOGI GUAÇU  

 
O IBC – INSTITUTO BRIO CONHECIMENTOS – PRECISA FALAR COM VOCÊ.  
 
POR FAVOR PRESTE ATENÇÃO NOS ESCLARECIMENTOS QUE SEGUEM: 
 
1)   Acreditamos que já é de seu conhecimento - que a empresa responsável pela hospedagem de nosso site - 

teve sérios problemas em seus servidores. Isto fez com que o site do IBC permanecesse fora do ar no 
período de 16 a 25 de Fevereiro, gerando enorme inquietação à todos nós. 

 
2)   Por esta razão as provas objetivas, inicialmente previstas para os dia 11 e 18 de Março de 2012, foram  

adiadas para os dias 29 de Abril e 06 de Maio de 2012. 
 
3)   O problema ocorrido na SERVER MEDIA (que hospedava o site do IBC), além de nos deixar sem 

comunicação neste período, desconfigurou todos os dados relativo às inscrições deste concurso, travando 
inclusive o HD responsável pelo BACK UP. 

 
4)      Parte das informações não puderam ser recuperadas, especialmente os dados que constam das baixas dos 

pagamentos efetuados através dos boletos, ou seja, os pagamentos foram creditados na conta 
bancária, porém o sistema não consegue reconhecer, a quem pertence o boleto pago. 

 
Por isso precisamos que TODOS OS CANDIDATOS inscritos neste concurso, entrem em contato com o 
IBC e CONFIRMEM seus dados no período de 01 à 15 março de 2012  – tendo em mãos o boleto 
bancário e o comprovante de pagamento - através de uma das opções abaixo: 
 

ETAPA 01 – CONFIRMAÇÃO DO CADASTRO NO SITE DO IBC 

 

1) Acessar o site www.institutobrio.org.br, ir à “Área do Candidato” (localizada no canto superior direito 
da página) digitar o CPF e a senha cadastrada e verificar se o cadastro encontra-se no sistema. 

 Se o cadastro FOR LOCALIZADO no sistema, prossiga para a ETAPA Nº 2. 
 Se o cadastro NÃO FOR LOCALIZADO no sistema, EFETUE NOVAMENTE O CADASTRO e siga as 

instruções abaixo. 
 

ETAPA 02 – CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO DE UM ou MAIS EMPREGOS 

 
Escolha uma das opções abaixo para confirmar / validar a sua inscrição: 
 
1) POR E-MAIL:  
Enviar para o e-mail fmpfm@institutobrio.org.br os seguintes documentos (digitalizados e/ou fotografados 
digitalmente) e informações: 
 O BOLETO BANCÁRIO; 
 O COMPROVANTE DE PAGAMENTO da(s) inscrição(ões) efetuada(s) e confirmada(s); 
 Confirmar no corpo do e-mail o NOME COMPLETO DO CANDIDATO + Nº CPF + TELEFONE / CELULAR 

+ CARGO (OS) INSCRITO (OS) – para confirmação. 
 

2) POR FAX:  
Enviar via fax (LEGÍVEL) para o número (19) 3801-2188 os seguintes documentos e informações: 
 O BOLETO BANCÁRIO; 
 O COMPROVANTE DE PAGAMENTO da(s) inscrição(ões) efetuada(s) e confirmada(s); 
 Escrever em um dos documentos acima ou em uma folha à parte o NOME COMPLETO DO CANDIDATO 

+ Nº CPF + TELEFONE / CELULAR + CARGO (OS) INSCRITO (OS) – para confirmação. 
 
3) POR TELEFONE: 
Caso não possua e-mail ou fax – entrar em contato com o IBC pelo fone (19) 3801-1595, de segunda à 
sexta feira das 08h00min. às 17h00min e aos Sábados das 8h00min. às 13h00min. 
 

http://www.institutobrio.org.br/
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O candidato que porventura não enviar o comprovante de pagamento ou deixar de confirmar seus dados junto ao 
Instituto Brio poderá ter sua inscrição indeferida. Por favor evite este aborrecimento. 
 
O IBC – Instituto Brio – mesmo não sendo o causador do problema externo e alheio aos seus domínios -  lamenta os 
enormes transtornos pelos quais estamos passando e reafirma o compromisso na manutenção de toda 
transparência, lisura e disponibilidade das informações que possibilitem a normalização dos procedimentos. 
 
 
 
MUITO OBRIGADO PELA COMPREENSÃO E COLABORAÇÃO. 
 
 
 
 
Indaiatuba, 29 de Fevereiro de 2012. 
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