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Você está em: Home » INSCRIÇÕES » INSTRUÇÕES GERAIS E DE PAGAMENTO

INSTRUÇÕES GERAIS
 

*RECOMENDAMOS A ATENTA LEITURA DAS INFORMAÇÕES ANTES DA REALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO
 

Sistema de Inscrições é eletrônico e o correto preenchimento da Ficha de Inscrição é de total
responsabilidade dos inscritos.
 

Para inscrever-se no conbrascom, o participante deve preencher todos os campos da Ficha de Inscrição,
Identificando-se como filiado ou não filiado ao FNCJ, e pertencente a um dos seguintes grupos: Assessores de
Comunicação e demais Profissionais ou Professores, Pesquisadores e Estudantes. As modalidades e os valores
de inscrição constam na tabela abaixo;

Se desejar filiar-se ao FNCJ, o participante deverá fazê-lo antes de inscrever-se no Congresso através do
pagamento da anuidade e envio do comprovante de pagamento, conforme instruções no link abaixo, para
poder obter as vantagens de desconto na inscrição do CONBRASCOM, bem como para obter isenção de taxa
de inscrição de trabalhos que possam concorrer ao Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça. 

  

O campo "e-mail" da inscrição permitirá o estabelecimento do vínculo de informações entre a organização do
Evento e você. Portanto, certifique-se que o e-mail cadastrado receberá as mensagens enviadas pelo sistema,
cuidando para que não seja um e-mail onde as mensagens sejam captadas por sistemas AntiSpam, ou
removidas automaticamente para pastas de lixo eletrônico;

Revise com atenção o campo “nome completo” e “nome do projeto” para que constem corretamente no
Crachá e no Certificado que serão emitidos posteriormente. O uso do crachá será obrigatório durante todo o
Congresso, pois somente com o uso do mesmo, o Congressista terá acesso ao evento;

Após o preenchimento da Ficha de Inscrição, o SISTEMA lhe enviará um e-mail de confirmação contendo
os dados de acesso (login e senha) à ÁREA DO INSCRITO, onde será possível retificar os dados se
necessário, inserir seu comprovante de pagamento, verificar o status de sua inscrição e imprimir o que achar
necessário;

A seguir será necessário realizar o pagamento da Taxa de Inscrição, por meio de
depósito/transferência bancária, nota de empenho, boleto ou cartão de crédito (via PagSeguro). É
de extrema importância que o comprovante de pagamento seja anexado(a) no sistema através da ÁREA DO
INSCRITO e a nota de empenho seja encaminhada para os e-
mails conbrascom@fncj.org.br e contabilidade@fncj.org.br;

As inscrições que não tiverem seus comprovantes de pagamento encaminhados como requerido até a data de
vencimento informada, serão automaticamente canceladas;

Após 12 de abril, os trabalhos inscritos que não tiverem representante inscrito no CONBRASCOM (com as
taxas de inscrição no evento, de inscrição de trabalhos e/ou de filiação pagas) não serão avaliados;
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Após a postagem do comprovante, a situação da inscrição aparecerá como regularizada no prazo máximo de
(5) cinco dias úteis. Você poderá acompanhar a confirmação de pagamento através da sua ÁREA DO
INSCRITO;

Uma vez paga a inscrição com os valores relativos a não filiado ao FNCJ, não será possível reverter o valor
para filiado;

Em caso de dúvida, favor entrar em contato com a organização do Evento, através do telefone: (51) 4141
8082, ou pelo e-mail conbrascom@fncj.org.br .

 

NÃO DEIXE DE PREENCHER TODOS OS DADOS DA FICHA DE INSCRIÇÃO.

 

VALORES DO CONGRESSO

TIPO DE INSCRIÇÃO
Até

15/03
Até

17/05

De 17/05
Até o dia
do Evento

Empenho

FILIADOS AO FNCJ*
Assessores de Comunicação e

demais profissionais
R$500,00 R$600,00 R$790,00

NÃO FILIADOS AO
FNCJ

Professores, Pesquisadores
e Estudantes**

R$100,00 R$120,00 R$ 140,00 R$190,00

Assessores de Comunicação e
demais profissionais

R$650,00 R$760,00 R$820,00

*Somente filiados em dia com a anuidade de 2019 paga.

**São considerados estudantes, os de graduação e todos os tipos de pós-graduação (mestrado, doutorado e
especialização). As inscrições como estudantes, pesquisadores e/ou professores somente serão válidas com o envio de
comprovante digitalizado do atestado de matrícula e/ou de vínculo com a instituição de ensino no primeiro semestre de
2019 (ou algum outro comprovante com data recente) no ato da inscrição.

 

 

PACOTES DE GRUPOS 

De 5 a 10 inscrições: desconto de 20%

Para inscrever grupos, por favor entre em contato com a organização pelo e-mail conbrascom@fncj.org.br para maiores
informações.

 

 

 

 !!ATENÇÃO!! 
 

AS INSCRIÇÕES ONLINE ENCERRAM-SE NO DIA 22/05.
 

APÓS ESTA DATA AS INSCRIÇÕES SERÃO FEITAS APENAS PRESENCIALMENTE.
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INSTRUÇÕES DE PAGAMENTO 
DE SUA INSCRIÇÃO NO CONGRESSO

 

  

 

 

DEPÓSITO BANCÁRIO
 

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL AS

Banco: 756

Agência: 4041-0 (dígito verificador)

Conta Corrente: 9459-5

CNPJ: 05.569.714/0001-39

 

Favorecido: FÓRUM NACIONAL DE COMUNICAÇÃO E JUSTIÇA

Endereço: Av. Conselheiro Carrão, nº 1862 – Sala 4, Vila Carrão – São Paulo/SP

CEP: 03402-001

CNPJ: 05.569.714/0001-39

 

EMPENHO
O pagamento de inscrição por Nota de Empenho destina-se aos participantes, de qualquer categoria (assessores,
profissionais, pesquisadores e estudantes filiados ou não ao FNCJ), que terão suas inscrições custeadas por instituição
pública ou privada, optante por esta modalidade de pagamento.

 

Deve ser considerado como valor a ser pago o vigente para a categoria conforme segue: 

 
 

TIPO DE INSCRIÇÃO EMPENHO

ESTUDANTES, PESQUISADORES E PROFESSORES R$190,00

ASSESSORES DE COMUNICAÇÃO E DEMAIS PROFISSIONAIS R$820,00

ASSESSORES DE COMUNICAÇÃO E DEMAIS PROFISSIONAIS
FILIADOS AO FNCJ

R790,00

 
 

DADOS PARA EMISSÃO DE EMPENHO:
 

Razão Social: FÓRUM NACIONAL DE COMUNICAÇÃO E JUSTIÇA 

Endereço: Av. Conselheiro Carrão, nº 1862 – Sala 4

Vila Carrão – São Paulo/SP – CEP 03402-001

CNPJ: 05.569.714/0001-39

Inscrição Estadual: Isento
 

DADOS QUE DEVEM CONSTAR NA NOTA DE EMPENHO:
 

Nome do Evento:  XV CONBRASCOM
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Nº de inscritos:

Nome completo dos inscritos:

CPF dos inscritos:

Valor discriminado de cada inscrição:

Valor total:

Nº do Empenho e data de emissão:

Nº do processo:

Nome, cargo e assinatura do responsável:

Nome da Instituição responsável pelo pagamento do empenho:

Data prevista para pagamento:

Dados para recibo (Nome da Instituição, CNPJ e Endereço):

Telefone e e-mail para contato do setor responsável pelo pagamento:

OBSERVAÇÃO:
Ao enviar sua nota de empenho para os e-mails conbrascom@fncj.org.br  e contabilidade@fncj.org.br, é preciso
enviar junto a Ficha de cadastro de Empenho.  
 

 

   

 !!ATENÇÃO!! 
 

AS INSCRIÇÕES ONLINE ENCERRAM-SE NO DIA 22/05.
APÓS ESTA DATA AS INSCRIÇÕES SERÃO FEITAS APENAS

PRESENCIALMENTE.
 

Desenvolvido por Dype Soluções


