3º EXAME DE ADMISSÃO DO INSTITUTO
BRASILEIRO DE ATUÁRIA

INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS

DATA, HORA E LOCAL
O Exame de Admissão do Instituto Brasileiro de Atuária será realizado no dia 11 de fevereiro de
2008, às 18:00h (horário de Brasília), nos locais indicados nessas Instruções.

INSCRIÇÃO
- Período: de 12/12/2007 a 11/01/2008
- Procedimentos:
Acesse o site da FUNENSEG no endereço www.funenseg.org.br

- Efetue o cadastramento de sua ficha on-line. Ao finalizar o cadastramento de sua ficha você
receberá uma senha de acesso.
- Cada candidato só poderá se inscrever para prestar exame em uma única cidade.
- Durante o período de inscrição, o candidato poderá corrigir/alterar as informações de sua ficha.
Entrar em “opções para candidatos já inscritos”, clicar em “alterar/corrigir ficha” e digitar o CPF e
a senha fornecida no ato da inscrição.
•

Efetue, em qualquer agência bancária, ou on-line, o pagamento da taxa de inscrição.

Imprima a sua ficha de inscrição on-line já cadastrada.
•

Mantenha sob sua posse, para eventuais comprovações:
− impressão da ficha de inscrição; e
− boleto de pagamento autenticado pelo Banco.

ATENÇÃO
A FUNENSEG só efetivará a inscrição dos candidatos que efetuarem o pagamento da
taxa do Exame através do boleto on-line até o dia 11/01/2008
A taxa paga para o Exame não poderá ser utilizada como crédito para aquisição de outros
produtos/serviços oferecidos pela FUNENSEG e o IBA.
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PÚBLICO-ALVO
O candidato deverá:
•

ter a possibilidade de concluir o Curso de Graduação em Ciências Atuariais até a data de
realização do próximo Exame de Admissão do IBA, que ocorrerá no primeiro trimestre de 2008;
ou

•

ter concluído um Curso de Graduação em Ciências Atuariais, reconhecido pelo MEC, e não
possuir registro de MIBA – Membro do Instituto Brasileiro de Atuária;

CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO
A FUNENSEG enviará ao candidato, por e-mail, a partir de 13 de janeiro de 2008 a Confirmação de
Inscrição na qual constará o local de prova.
•

Confira cuidadosamente os dados.

•

Entre em contato com a Secretaria da Escola (tel.: (21) 3132-1048 / 3132-1049 / 3132-1096 ou email: secretaria@funenseg.org.br ) se:
− não receber ou perder a Confirmação de Inscrição;
− houver qualquer erro de dados nesse documento de Confirmação.

SOBRE RECURSOS
Só é admitida a apresentação de um único recurso por candidato, concernente ao conteúdo ou ao
gabarito divulgado.
Só será objeto de análise pela Diretoria do IBA o recurso devidamente fundamentado e apresentado no
prazo de 48 horas (2 dias úteis), contado a partir da divulgação do gabarito, acompanhado de cópia
do comprovante de pagamento de R$ 30,00 (trinta reais), por questão, em favor do IBA (Bradesco –
Agência Rua da Assembléia 0275-6/conta corrente 0076–0).
O parecer da Diretoria é irrecorrível, não admitindo apelação.
Não serão acatados para análise pela Diretoria do IBA os recursos que não atenderem às
especificações formais do artigo 17 do Regulamento do Exame de Admissão do Instituto Brasileiro de
Atuaria/ 2008:
•

recurso apresentado fora do prazo regulamentar;

•

recurso que aborde mais de uma questão;

•

recurso genérico (“questão mal formulada”, ou “com gabarito errado”, “não há resposta correta”
etc.), sem argumentação específica que sustente o questionamento apresentado pelo aluno;

•

recurso fundamentado em bibliografia desatualizada, não indicada no respectivo Regulamento;

•

recurso não acompanhado do comprovante de pagamento de R$ 30,00;

•

recursos coletivos;

•

recursos com rasuras;

•

recursos que indiquem cópia de recurso de origem coletiva;

•

recursos em cópia xerox e sem assinatura de próprio punho.
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CALENDÁRIO DO EXAME
REFERÊNCIA
Período de Inscrição
INSCRIÇÃO E
CONFIRMAÇÃO

12/12/2007 a 11/01/2008

Último dia para pagamento da taxa de
inscrição

11/01/2008

Remessa da Confirmação de Inscrição
para o candidato

A partir de 13/01/2008

PROVAS
RESULTADOS /
CERTIFICADOS

DATA

11/02/2008
Divulgação do Gabarito
Prazo de Recurso

Até 13 de fevereiro às 18 horas
Até dia 15 de fevereiro às 12
horas

Divulgação dos Resultados

A partir de 29 de fevereiro de
2008, após o término da análise dos
recursos

Expedição dos certificados

30 dias após a divulgação dos
resultados.
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PÓLOS DE EXAME
1.

BELO HORIZONTE – MG

Av. Afonso Pena, 726 - 21º andar Salas 2111 / 2112

(31) 3272-1700 / 1711

Centro - Belo Horizonte - MG
CEP: 30130-902
2.

CURITIBA – PR

Rua Francisco Torres, 799

(41) 3264-9614 / 3263-3106

Centro - Curitiba - PR
CEP: 80060-130
3.

FORTALEZA - CE

A Confirmar endereço

(21) 2531-0267

4.

PORTO ALEGRE – RS

Av. Otávio Rocha 115 - 1º andar

(51) 3224-6661 / 1965

Centro - Porto Alegre - RS
CEP: 90020-904
5.

RIO DE JANEIRO – RJ

Rua Franklin Roosevelt, 39 sobreloja - Centro - Rio de Janeiro RJ

(21) 3132-1048 / 1049 / 1110

CEP: 20021-120
6.

SÃO PAULO – SP

Rua São Vicente 181 / 182

(11) 3105-3140 / 3149

Bela Vista - São Paulo - SP
CEP: 01314-010

Daniela Rezende Furtado de Mendonça

Nelson Victor Le Cocq D’ Oliveira

Presidente

Diretor de Ensino e Produtos

IBA – Instituto Brasileiro de Atuária

FUNENSEG – Fundação Escola Nacional de
Seguros

Rua da Assembléia, 10 – 13º andar / Conjunto 1304 & 1305.
Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20011-901
Tel.: (21) 2531-0267 - Fax: (21) 2531-2865
www.atuarios.org.br
iba@atuarios.org.br

Rua Senador Dantas, 74 - Térreo, 2ª sbl., 3º e 4º and.
Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20031-201
Tel.: (21) 3132-1048 / 3132-1049
Fax: (21) 2524-6715
Av. Franklin Roosevelt, 39 - sobreloja - Castelo
Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20021-120
Telefax: (21) 3132-1111
www.funenseg.org.br
secretaria@funenseg.org.br
Central de Informações:

0800-25-3322
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