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Onde lê-se: 

 
6.4 Orientações para a realização das Provas Online e Entrevistas 
 
a. O candidato apto a participar do Processo Seletivo (item 4.3) receberá por e-mail as informações 
técnicas, recomendações e orientações necessárias para a realização das provas e entrevista online. 
b. Será disponibilizado, no e-mail do candidato, o link para acesso ao aplicativo para realização das 
provas e entrevista online. Não será possível acessar o link após o dia e horários das provas e 
entrevista. 
c. O candidato deverá, 24h antes do horário das provas, executar o aplicativo e deixa-lo preparado 
para a realização das provas. 
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 das provas e entrevista. 
e. O candidato, para realização das provas e entrevista, deverá portar Cédula de Identidade (RG) 
original, com foto recente. Não serão aceitas cópias xerográficas ou documentos que impeçam 5 a 
efetiva identificação dos participantes. 
f. Em hipótese nenhuma haverá reagendamento das provas e entrevista em decorrência do não 
cumprimento de qualquer item deste Edital. 
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 as provas. 
h. O candidato não poderá realizar as provas e entrevista online trajando boné, chapéu, óculos escuros, 
ou qualquer acessório que dificulte ou não permita sua identificação. 
i. A FGV não se responsabiliza pelas provas e/ou entrevista não concluídas 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. 
 
Substituir por: 

 
6.4 Orientações para a realização das Provas  Online e Entrevistas 
 
a. O candidato apto a participar do Processo Seletivo (item 4.3) receberá por e-mail todas as 
informações técnicas, recomendações e orientações necessárias para a realização das provas e 
entrevista online, como segue abaixo: 
 

Data Procedimentos 

12/07/2021 E-mail para candidatos com todos os 
procedimentos para a realização das provas 
online. 

19/07/2021 Webinar ao vivo para dirimir todas as dúvidas 
sobre os procedimentos para a realização das 
provas online, às 18h.  

20/07/2021 E-mail para candidatos com o FAQ. 

20 a 21/07/2021 Check-in de prova para conhecer a plataforma 
de prova e upload de documentação de 
identificação. 

21/07/2021 E-mail para candidatos com o checklist. 



 
  

23/07/2021 Prova Objetiva: 
18:00 às 18:30 - Ingresso na plataforma  
18:30 às 20:00 - Exame Quantitativo  
20:00 às 20:15 - Intervalo  
20:15 às 20:30 - Ingresso na plataforma  
20:30 às 22:00 - Exame Analítico  

26 a 28/07/2021 Entrevistas individuais pela plataforma zoom, 
marcada por e-mail. 

 
b. 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 das provas e obedecer aos requisitos técnicos abaixo: 
- Sistemas operacionais e navegadores permitidos: Windows7 ou superior Firefox ou Chrome), 
MacOS 10.10 ou superior (Firefox  ou Chrome); 
- Conexão de internet: 1 mega ou superior; 
- Recomenda-se, ao menos, 500Mb de RAM livre para execução da aplicação; 
- Teclado Português (Brasil ABNT ou ABNT 2); 
- Webcam. 
c. O candidato, para realização das provas e entrevista, deverá portar Cédula de Identidade (RG) 
original, com foto recente. Não serão aceitas cópias xerográficas ou documentos que impeçam 5 a 
efetiva identificação dos participantes. 
d. Em hipótese nenhuma haverá reagendamento das provas e entrevista em decorrência do não 
cumprimento de qualquer item deste Edital. 
e. 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 as provas. 
f. O candidato não poderá realizar as provas e entrevista online trajando boné, chapéu, óculos escuros, 
ou qualquer acessório que dificulte ou não permita sua identificação. 
g. A FGV não se responsabiliza pelas provas e/ou entrevista não concluídas 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. 
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