ADITIVO AO EDITAL INGRESSO 1º SEMESTRE - 2021 | FGV DIREITO SP

ESCOLA DE DIREITO DE SÃO PAULO DA FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS
ADITIVO AO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM
DIREITO – 20211
Conforme Edital publicado em 20/07/2020, a Fundação Getulio Vargas COMUNICA aos
interessados que o Exame Oral para o Curso de Graduação em Direito da Escola de Direito de São
Paulo – FGV DIREITO SP para ingresso em 2021, será realizado Online.
Seguem as informações referentes às Normas e Orientações para o Exame Oral :
Normas e Orientações para o Exame Oral:
1.

O Exame Oral 2021 será online, via plataforma Zoom, e as orientações serão divulgadas
no Cartão de confirmação. O link para realização do Exame Oral será enviado ao e-mail
cadastrado na Ficha de Inscrição e será agendado previamente pela coordenadoria do
Processo Seletivo e a divulgação ocorrerá na data do Resultado da Primeira Fase.

2.

O candidato que acessar o link após o início do horário agendado para realização do
Exame Oral estará eliminado do Processo Seletivo. Não será permitida a permanência de
acompanhantes no local escolhido pelo candidato para realizar a prova.

3.

Para o Exame Oral não haverá reagendamento de dia e horário, sob nenhuma hipótese.

4.

O Exame Oral terá Peso 1 e estarão automaticamente eliminados do Processo Seletivo os
candidatos ausentes ou que obtiverem nota bruta inferior a 3,0 (três).

5.

Todos os candidatos convocados receberão por e-mail (endereço cadastrado na inscrição)
na data de divulgação do Resultado da Primeira Fase, um termo de confidencialidade com as
regras de participação, que deverá ser preenchido com as informações solicitadas e assinado,
sendo em seguida devolvido para o e-mail processoseletivo@fgv.br até as 14h de 05/12/2020.

6.

Está previsto que o Exame Oral tenha até duas horas e quinze minutos de duração.

7.

A FGV utilizará o e-mail cadastrado pelo candidato no ato da inscrição para comunicar
oficialmente outras informações que se tornem necessárias.

8.

O acesso ao link deverá ser realizado 20 minutos antes do horário de início agendado.

9.

Recomenda-se aos candidatos que procurem preparar o ambiente e a máquina na qual
realizarão o Exame com, pelo menos, 60 minutos de antecedência.

10.

O Exame Oral 2021 deverá ser realizado utilizando Desktop ou Notebook. Não será
permitido realizar o Exame por meio de dispositivo móvel (tablet ou celular).

São Paulo, 03 de novembro de 2020.
Antonio de Araujo Freitas Junior
Pró-reitor de Ensino, Pesquisa e Pós-Graduação
Fundação Getulio Vargas
Estava previsto no Edital do Processo Seletivo publicado em 20/07/2020, que as Normas e Orientações do Exame Oral
seriam comunicados posteriormente.
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