
 

COMUNICADO ICEAM E FUNDASO Nº 03/2013 

 

1º) O ICEAM e a FUNDASO Informam: Divulgação de endereç o do ICEAM.  

O Endereço que aparece no rodapé do Edital como sendo o Endereço Sede do 
ICEAM em Brasília, ou seja: SRTN, Quadra 702 Bl B,  na realidade houve um 
Erro na Divulgação desse Local, pois consta o Endereço antigo do ICEAM e 
que a partir do dia 15 de Março/2013 a Sede Administrativa estará sendo 
Instalada no Edifico Brasília Rádio Center, Asa Norte – Brasília  DF e o 
Endereço de Lotação dos aprovados no Concurso de Brasília, futuros 
Funcionários do ICEAM, será no Edifício que está sendo providenciado 
pelo ICEAM em CONVÊNIO com Instituições do CANADÁ, ESTADOS 
UNIDOS e DA CHINA, próximo ao Aeroporto Internacion al de Brasília.  
Portanto, pedimos a todos que já se inscreveram, bem como para os futuros 
candidatos que aguardassem a divulgação dos dois endereços, para que, se 
quiserem, após a data acima mencionada, possam visitar esses locais. 

 

2º) Para os Candidatos que estão tentando fazer as Insc rições e que por 
motivos diversos não estão logrando êxitos:  

 Pedimos por gentileza que nos envie e-mail: contato.fundaso@gmail.com bem 
como tenham paciência quanto ao recebimento das respostas via e-mails, das 
perguntas que estão sendo feitas sobre o Edital e etc, pois está havendo 
congestionamentos nas linhas telefônicas e pelo motivo de centenas de 
pessoas estarem se inscrevendo no mesmo momento, gerando 
congestionamento no Sistema de recebimento de dados pelo site, causando 
erros nas inscrições, porém, os períodos das inscrições vão até 22/03/2013, o 
que dá tempo para solucionar todos os problemas ocorridos! 

3º) Sobre o Pagamento das Inscrições:   

A Empresa PagSeguro da OUL, é a Empresa Responsável pelo recebimento 
das Inscrições, cabendo emitir o comprovante provisório da confirmação da 
Inscrição, a FUNDASO, se responsabiliza pela EMISSÃO dos Comprovantes 
Definitivos, que serão enviados via e-mail aos Candidatos, até três (3) dias 
antes da realização das Provas, como consta no Edital. 

 

Att.Departamentos de Comunicações do ICEAM e FUNDASO 

 


