FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS
ERRATA AO PROCESSO SELETIVO DE
TRANSFERÊNCIA EXTERNA E PORTADORES DE DIPLOMA
ESCOLAS DA FGV - RIO DE JANEIRO
2º SEMESTRE DE 2020
No atual cenário de pandemia do COVID-19 e, em cumprimento a legislação vigente quanto a suspensão das
atividades acadêmicas presenciais, as provas e entrevistas do Processo Seletivo de ingresso por Transferência
Externa e Portadores de Diploma ocorrerão de forma remota, conforme descrito a seguir:
I - As Coordenações dos Cursos encaminharão as orientações e links de acesso aos candidatos, via e-mail
cadastrado no ato da inscrição, para a realização das provas e entrevistas até o dia 01/07/2020.
II - Data e Horários das Provas:
Data: 02/07/2020
Curso

Horários

Graduação em Administração
Graduação em Ciências Sociais
Graduaçao em Ciência de Dados
Graduação
Econômicas

em

Ciências

Graduação em Direito
Graduação
Aplicada

em

Matemática

Redação:
10h às 12h
Redação:
10h às 12h
Redação:
10h às 12h
Redação:
9h às 10h30min
Avaliação Escrita:
10h às 12h
Redação:
10h às 12h

Entrevista:
Entre 14h e 18h
Entrevista:
A partir das 14h
Entrevista:
Entre 14h e 18h
Entrevista:
Após o término da redação
Entrevista:
Entre 14h e 18h
Entrevista:
Entre 14h e 18h

Ferramenta
Plataforma ZOOM
Plataforma ZOOM
Google Form (prova)
Plataforma ZOOM (entrevista)
Plataforma ZOOM
Google Form (prova)
Plataforma ZOOM (entrevista)
Google Form (prova)
Plataforma ZOOM (entrevista)

III - Orientações para as Provas e Entrevista Online
a. O candidato apto a participar do Processo Seletivo receberá por e-mail as informações técnicas,
recomendações e orientações necessárias para a realização da prova e entrevista online;
b. Será disponibilizado, no e-mail, o link para acesso ao aplicativo para realização da prova e entrevista
online. Não será possível acessar o link após o dia e horário da prova e entrevista;
c. O candidato deverá executar com antecedência mínima de 2h, o aplicativo informado para a
realização da prova e entrevista online;
d. O candidato deverá estar conectado a uma rede de internet, com o aplicativo iniciado, pelo menos,
30 (trinta) minutos de antes do horário do início do processo avaliativo;
e. O candidato deverá estar portando Cédula de Identidade (RG) original, com foto recente. Não serão
aceitas cópias xerográficas ou documentos que impeçam a efetiva identificação dos participantes;
f. Em hipótese nenhuma haverá reagendamento da prova e entrevista em decorrência do não
cumprimento de qualquer item deste documento;
g. O candidato está autorizado utilizar materiais de uso pessoal (papel e lápis) como rascunho durante a
prova. Quaisquer outros objetos, como bolsas, mochilas, sacolas, livros, cadernos, calculadoras,
celulares, relógios, tablet e aparelhos eletrônicos não poderão ser utilizados durante a prova.

h. O candidato não poderá realizar a prova e entrevista online trajando boné, chapéu, óculos escuros, ou
qualquer acessório que dificulte ou não permita sua identificação.
i. A FGV não se responsabiliza pela prova e/ou entrevista não concluída por motivos de ordem técnica
dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação,
procedimento indevido do candidato, bem como por outros fatores que impossibilitem a realização
destas.
j. Não será permitido que o candidato inicie a prova fora do horário estipulado (item 6.3).
k. O candidato não poderá ausentar-se do dispositivo até a finalização da prova e entrevista.

Rio de Janeiro, 26 de junho de 2020.

Antonio de Araujo Freitas Junior
Pró-Reitor de Ensino, Pesquisa e Pós-Graduação
Fundação Getulio Vargas

