
COMUNICADO FUNDASO Nº 02/2013 

 

A Comissão Organizadora do Certame do ICEAM 2013 vem através deste 

comunicado, esclarecer algumas dúvidas levantadas sobre assuntos 

relacionados ao Edital nº 001/2013. 

 

PERGUNTA: Concernente ao nome que aparece como opção no ato da 

Inscrição, por que não aparece o nome da cidade que o Candidato mora? 

R. Informamos a todos os Candidatos ao Concurso do ICEAM, que o fato de 

aparecer como Opção a Cidade de Brasília – DF – Brasil, não significa que o 

Concurso seja só para Brasília, e que quem se inscrever terá que trabalhar em 

Brasília, isso é apenas por ser o nome da Capital do País e Sede do Instituto, 

porém, os candidatos inscritos por um Estado farão a Prova no seu Estado de 

Domicílio, o nosso Sistema já separa as inscrições por Estado, logo que o 

Candidato preenche o formulário e coloca o CEP e Endereço Residencial. 

  

PERGUNTA: Valor da Taxa de Inscrição é R$ 50,00 + R$ 1,00 do Boleto, 

totalizando R$ 51,00. É certo isso? 

R. Para os que já fizeram as Inscrições, a Fundaso estará devolvendo um R$ 

1,00 (um real), concernente a Cobrança feita pela emissão do Boleto, ou seja, 

o valor total da inscrição é realmente R$ 50,00 (cinqüenta reais). Ocorreu que 

quando se imprimia o boleto, o sistema estava acrescentando R$ 1,00 

chegando o valor a R$ 51,00. OBS.: Agora a Inscrição é de R$ 49,00 mais R$ 

1,00 da Impressão do Boleto chega então o valor exato de R$ 50,00. Da 

mesma forma será feita com a Taxa de Inscrição dos outros Cargos. 

PERGUNTA: Quantas são os números de Vagas distribuídas por Estados 

no presente Certame? 

R. Não há um número exato definido por Estado, mesmo porque, somente 

após o resultado dos aprovados por Estado é que poderemos definir o número 

exato para Lotação no seu estado de Domicílio. Lembrando que nenhum 

aprovado num Estado será Lotado em outro Estado a não ser que haja 

necessidade para tal. 

PERGUNTA: Quais serão os Locais de aplicação das Provas? 

R. As Provas serão aplicadas na Capital de cada Estado da Federação, isto 

somente para o Candidato que se inscreveu naquele Estado, ou seja, quem fez 

a Inscrição no Estado de São Paulo, fará a Prova na Capital São Paulo. 



 

 

PERGUNTA: Quais são as Cidades de Lotação dos Aprovados? 

R. Os Candidatos aprovados serão inicialmente lotados na Capital do Estado, 

exceto quando o Município de Domicílio do Candidato seja Cidade Pólo no 

Estado, poderá ser também cogitado esta possibilidade de lotação na Cidade 

Pólo. 

PERGUNTA: Como obter a Isenção da Taxa de Inscrição no site, para 

onde enviar a documentação exigida para a obtenção da Isenção e até 

que data poderá ser solicitada essa Isenção? 

R. Todo o Candidato que estiver cadastrado no CádÚnico e que possua o NIS, 

pode solicitar a Isenção da Taxa de Inscrição, fazendo primeiro a Inscrição 

para gerar o Número da Inscrição. Em seguida, preencher o Formulário 

adequado, e enviá-lo juntamente com cópia da Documentação Pessoal para o 

e-mail: contato.fundaso@gmail.com em até 3 (três) dias antes da data de 

Encerramento das Inscrições, para serem analisados em tempo hábil pela 

Comissão do Certame, que definirá o deferimento ou indeferimento.  

PERGUNTA: E o Conteúdo Programático e CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS DO CARGO das Provas de Nível Fundamental Incompleto, 

Fundamental Completo e Nível Médio, que LEGISLAÇÃO FEDERAL deve 

estudar? 

R. Está sendo feita as alterações no Edital nº 001/2013, e ainda nesta semana 

estará à disposição dos interessados no site: www.fundaso.com.br 

 PERGUNTA: Qual a Graduação que o Candidato precisa ter para 

concorrer ao Cargo de Gerente Administrativo I? 

R. Graduação em todas as Áreas de Formação Profissional. Quem for 

aprovado na Primeira Fase, irá participar da Segunda Fase que é o Curso de 

Capacitação.    

PERGUNTA: Qual Ministério está vinculado ao ICEAM? 

R. O ICEAM não está vinculado a nenhum Ministério. O ICEAM foi Criado em 

Julho de 1987, como uma Instituição dos Municípios, nas Áreas de Pesquisas 

Científicas e Tecnológicas, Populacional e Econômica, de Preservação 

Ambiental, de Ensino, de Logística e de Assessoria Jurídica e Técnica para os 

Municípios, atuando nacionalmente, em Parcerias com Organismos Nacionais 

e Internacionais, visando o Desenvolvimento dos Municípios Brasileiros nas 

Áreas acima citadas dentre outras, e faz parte do ROL das Instituições 

Brasileiras de Credibilidade no Congresso Nacional desde 1987, 

mailto:contato.fundaso@gmail.com
http://www.fundaso.com.br/


Biblioteca Digital da Câmara dos Deputados – Repertórios Biográficos 

dos Deputados Federais Página 26. 53ª Legislatura 2007/2011. 

Aproveitando a oportunidade, tornamos público os nossos agradecimentos aos 

Internautas e aos Candidatos ao Certame pela colaboração na busca das 

informações concernente ao Concurso e também pela buscado dos seus 

direitos, que em nenhum momento poderão ser violados, por pessoas ou 

Instituições governamentais e não governamentais. 

Muito obrigado a todos! 

 

“Lembre-se, não deixe nada para depois, pois o depois é duvidoso e a 

sua oportunidade é agora!”  

Boa sorte a todos! 

 

Att. Departamento de Comunicação Fundaso 

 


