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EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES – 1ª CHAMADA 
 

A Presidente da Fundação Educacional Guaçuana - FEG, usando das atribuições legais, FAZ 
SABER E DIVULGA, através do presente instrumento: 

 
A HOMOLOGAÇÃO  das Inscrições – 1ª CHAMADA - dos cargos contidos no QUADRO DE CARGOS, 
do Concurso Público de Provas e Títulos – Edital nº 01/2012, cujas inscrições foram consideradas 
deferidas e homologadas, até a presente data, cujos dados foram recuperados, nos termos do Edital e 
Boletim divulgado em 28.02.2012 que trata dos problemas ocorridos no servidor que hospedava o site 
do IBC. 

 
IMPORTANTE: Os candidatos inscritos para o presente concurso, e cujo nome não consta na 
presente lista, face ao não recadastramento até a presente data, deverá imediatamente entrar em 
contato com o IBC – Instituto Brio Conhecimentos, pelo fone (19) 3801.1595 e ou acessar site 
através do endereço www.institutobrio.org.br e seguir as instruções disponíveis, já de posse do 
boleto de inscrição pago. 

 
A RELAÇÃO DAS INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS, até a presente data, está disponível no 

endereço da Internet: www.institutobrio.org.br e por afixação nos locais de praxe da FACULDADE 
MUNICIPAL “PROFESSOR FRANCO MONTORO” (FMPFM). 

 
Possíveis alterações referentes aos dados ora divulgados, que mereçam correção, inclusão e ou 

exclusão, deverão ser realizadas pelo candidato, detalhando e informando a retificação a ser procedida 
no prazo de 02 (dois) dias da data da publicação pelo e-mail atendimento@institutobrio.org.br e/ou 
telefone (19) 3801-1595. 

 

 Para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, é expedido o 
presente Edital, que fica de forma integral à disposição, até a homologação do Concurso Público, pela 
Internet nos endereços www.institutobrio.org.br e www.fmpfm.edu.br; publicado no jornal “O 
REGIONAL” da cidade de MOGI GUAÇU, bem como afixado no quadro de avisos da Faculdade 
Municipal “Professor Franco Montoro” (FMPFM). 

 
 

Mogi Guaçu, 20 de março de 2012. 
 
 
 
 

 
PROFª. VALERIA CRISTINA DE MORAES GOTTI 
Presidente da Fundação Educacional Guaçuana 
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