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COMO IMPRIMIR SEU CARTÃO DE CONFIRMAÇÃO DE 

INSCRIÇÃO 

1º Passo entrar no site: https://ian.areadocandidato.com.br/login 

Inserir seu CPF e senha 

 

Clicar em reimprimir comprovante de inscrição 

 

https://ian.areadocandidato.com.br/login
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Sairá o seguinte comprovante de inscrição 

 

 

LEMBRE-SE 

Segundo o edital: 
 
7.11. O CARTAO DE CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO (CCI), com o local, a sala 
e o horário de realização das provas, será emitido no endereço eletrônico do IAN 
(www.ian.org.br) a partir da data prevista de 02 de abril de 2018. 
7.12. Será publicado no endereço eletrônico do IAN (www.ian.org.br), na data 
prevista de 02 de abril de 2018, o Edital de Convocação para as Provas 
Objetivas, que confirma o dia, o horário e o local de aplicação das provas, sendo 
de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações no 
site do IAN, não podendo alegar qualquer tipo de desconhecimento. 
7.12.1. No caso de o candidato não conseguir visualizar o seu local de provas 
no endereço eletrônico do IAN, a partir da data prevista de 02 de abril de 2018, 
deverá entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Candidato – SAC 
pelo telefone (21) 20816210 ou pelo e-mail contato@ian.org.br, de segunda a 
sexta-feira, exceto feriados, das 09:00 às 17:00 horas (horário de Brasília), até o 
dia 05 de abril de 2018. 
7.13. O candidato somente poderá realizar as provas na data, horário, turma, 
sala, e local constantes do Edital de Convocação, não podendo alegar qualquer 
espécie de desconhecimento. 
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7.14. NÃO haverá segunda chamada para a realização das provas, ficando o 
candidato retardatário ou ausente, por qualquer motivo, ELIMINADO do 
Concurso Público. 
7.16. Os eventuais erros de digitação de nome, número de documento de 
identidade, número de inscrição ou outros dados referentes à inscrição do 
candidato deverão ser corrigidos pelo candidato, em formulário específico para 
tal finalidade, no dia da aplicação das Provas Objetivas, na presença de um fiscal 
do IAN. 
7.16.1. O candidato que não solicitar a correção dos dados deverá arcar, 
exclusivamente, com as consequências advindas de sua omissão. 
7.19. O candidato deverá comparecer ao local designado para as provas com 
antecedência mínima de 1 (uma) hora do fechamento dos portões, NÃO sendo 
admitidos retardatários, sob pretexto algum, após o fechamento dos portões. 
7.20. Para a realização das provas, o candidato deverá, OBRIGATORIAMENTE, 
comparecer ao local de provas munido de: 
a) comprovante de pagamento da taxa inscrição; 
b) original de um dos documentos de identificação a seguir: Cédula de Identidade 
(RG) ou Registro de Identificação Civil (RIC), Carteira de Órgão ou Conselho de 
Classe (OAB, CRM, CREA etc), Carteira de Trabalho e Previdência Social 
(CTPS), Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia na forma da Lei Federal 
nº. 9.503/1997), Passaporte, Registro Nacional de Estrangeiro (RNE), 
Certificado Militar, Carteira de Identidade expedida pelas Forças Armadas ou 
Forças Auxiliares; 
c) caneta esferográfica de tubo transparente, de tinta preta ou azul, lápis preto 
nº 2 e borracha macia. 
 
E ainda nos itens: 
4.3.2.3. Caso o candidato, ao consultar o Cartão de Confirmação de Inscrição 
(CCI), constate que sua inscrição NÃO foi aceita, deverá entrar em contato com 
a Central de Atendimento do IAN através do e-mail contato@ian.org.br ou pelo 
telefone (21) 20816210, no horário de 9:00 h até 17:00 h, considerando-se o 
horário de Brasília/DF, impreterivelmente até o dia 05 de abril de 2018. 
4.3.2.4. Os contatos feitos após a data estabelecida no subitem 4.3.2.3 deste 
Edital NÃO serão considerados, prevalecendo para o candidato as informações 
contidas no Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI) e a situação de inscrição 
do mesmo, posto que é dever do candidato verificar a confirmação de sua 
inscrição na forma estabelecida neste Edital. 
4.3.4. O Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI) NÃO será enviado ao 
endereço informado pelo candidato no ato da inscrição. É de responsabilidade 
exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de realização das 
provas e o comparecimento no horário determinado. 


