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Onde se lê 
 
5.2 Provas e Entrevistas 

5.2.1  As Provas e Entrevistas, serão realizadas nas dependências da Fundação Getulio Vargas, 
Praia de Botafogo, 190, nas datas e horários estipulados no Cronograma - anexo I. 

 
Substituir por:  
5.2 Provas e Entrevistas 

5.2.1  As Provas e Entrevistas, serão realizadas de forma remota (online), conforme abaix 
 

a. Data da Prova 01/09/2020 
 

b. Realização da Prova: Fase Única 
 

c. Link para a prova e check in: http://mestradoepge.amigoedu.com.br  

 A senha é o número de inscrição e o login o CPF do candidato. 

 Neste ambiente, o candidato deverá fazer o check in de prova para inclouir foto, 
documento e se ambientar no sistema. 

 Os documentos do candidato devem ser enviados para a plataforma em formato de 
imagem (jpg ou jpeg), pdfs não serão aceitos. Além disso, a Webcam deverá estar habilitada 
para conferência do candidato. 

. 
d. Horário da Prova: 19h às 22h 

 
e. Horário de Acesso ao ambiente da prova: 18h30 às19h 

 
f. Duração da Prova: 3 horas 

 
5.2.2. O tempo de prova do candidato será controlado por meio de um cronômetro virtual, que 
encerrará a aplicação quando o tempo limite de três horas for atingido. Todo o monitoramento da 
prova será feito através de Inteligência Artificial. 
 
5.2.3 Não será permitida, sob nenhum pretexto, a realização da prova em horário diferente do 
estabelecido no Cartão de Confirmação de Inscrição. 
 
5.2.4 O candidato que não acessar o ambiente de prova, de acordo com o horário indicado, estará 
eliminado do Processo Seletivo. 
 
5.2.5 Os candidatos são responsáveis pelos equipamentos/recursos necessários, conforme edital. 
Recomenda-se que os candidatos acessem o link de prova com 30 minutos de antecedência, 
conforme horários citados no item Horário de acesso. 
 
5.2.6 Documentos necessários à realização da prova: 
 

a. Cédula de Identidade (RG) ou Registro Nacional de Estrangeiros (RNE) originais e com fotos 
recentes. Não serão aceitas cópias xerográficas ou documentos que impeçam a efetiva 
identificação dos participantes. 

 
5.2.7 Requisitos Técnicos: 

a. O candidato deverá certificar-se quanto às especificações de hardware, software e 
equipamentos, de forma antecipada.  

 
Versão Web: 



 
  

 

• Navegador Google Chrome: 81 ou superior 
• Edge: 81 ou superior 
• Firefox: 76 ou superior 
• Internet Explorer: 11 ou superior 
• Safari: 12 ou superior 
• Conexão de internet: mínimo 1Mb; 
• Recomenda-se, pelo menos, 500Mb de RAM livre para execução da aplicação; 
• Webcam. 

 
5.2.8 A FGV não se responsabiliza por quaisquer intercorrências de ordem técnica com os 
equipamentos e falha/congestionamento das linhas de comunicação, bem como por outros fatores 
que impossibilitem a realização da prova online. 
 
5.2.9 Entrevistas 
 
As entrevistas ocorrerão remota (online) por meio da pela plataforma ZOOM entre os dias 02 e 
11/09.  O link, data e horário serão encaminhados para o e-mail do candidato a partir do dia 31/08. 
 
 

Onde se lê: 
 
5.4 Orientações para as Provas e Entrevistas 

a. O candidato deverá chegar ao local das Provas e Entrevistas com, pelo menos, 30 (trinta) 
minutos de antecedência, portando documento de Identidade original com foto ou 
passaporte. 

b.  O candidato deverá comparecer ao local das Provas munido de lápis, caneta esferográfica 
(azul ou preta) e borracha. Quaisquer outros objetos, como bolsas, mochilas, sacolas, livros, 
cadernos, calculadoras, celulares, relógios e aparelhos eletrônicos não poderão ser utilizados 
durante as provas. 

c. Ao ingressar no recinto de Provas, o candidato deverá desligar e guardar o telefone celular e 
equipamentos eletrônicos, além de outros objetos, sob pena de eliminação do Processo 
Seletivo. 

d. A FGV não é responsável pela guarda de quaisquer dos objetos mencionados e não se 
responsabilizará por perdas ou extravios de documentos de identificação e demais objetos, 
ocorridos durante a realização das Provas, nem por danos a eles causados. 

e. Não será permitido acessar as dependências da FGV trajando bermuda, chinelos, camisetas 
regatas, minissaia, blusa modelo top ou cropped.   

f. Em hipótese nenhuma haverá reagendamento de Provas ou Entrevistas em decorrência do 
não cumprimento de qualquer item deste Edital. 

 
Substituir por: 
 

a. Não será permitida a entrada e permanência de acompanhantes nos ambientes em que 
serão realizadas as provas. 

 
b. Não será permitido o uso de fones de ouvido, aparelhos eletrônicos como celular, 

smartwatch, relógio digital, mp3, tablet e similar, etc. 
 

c. Não será permitido qualquer tipo de consulta. O uso de rascunho será permitido para ambas 
as provas. 

 
d. Será excluído do Processo Seletivo e terá sua prova anulada o candidato que praticar atos 

que contrariem as normas do edital e das instruções para realização da prova. 
 

e. O Processo Seletivo Online da FGV possui normas e ações de segurança digital, baseadas 
em Inteligência Artificial, de forma que sejam garantidas a veracidade das informações, 
evitando fraude durante a realização da prova. 

 



 
  

 

 

 
Em função da pandemia do COVID-19, as aulas iniciarão  de forma remota (online)  para as turmas 
regular e intensiva. O início da turma de  nivelamento em matemática foi  postergado para janeiro 
04 de Janeiro de 2021. 

 
 

Rio de Janeiro, 27 de agosto de 2020. 
 

 
Antonio de Araujo Freitas Junior  

Pró-reitor de Ensino, Pesquisa e Pós-Graduação 
Fundação Getulio Vargas 


