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FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 
ERRATA AO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - TURMA INTENSIVA  
ANO 2020 

 
 

Onde se lê:  
6.1 As provas de Matemática (Raciocínio Lógico e Quantitativo), de Redação, Inglês e a Entrevista, serão 
realizadas nas dependências da FGV EBAPE, na Rua Jornalista Orlando Dantas, 30, Rio de Janeiro - RJ, e na 
Unidade da FGV Brasília, na SGAN - Av. L2 Norte, Q. 602, Módulos A, B e C – Asa Norte, nas datas 
indicadas no Cronograma (anexo I). 
 
6.2 O local de prova deverá ser indicado no preenchimento da Ficha de Inscrição.  
 
6.3 As Provas Escritas e de Redação ocorrerão na mesma data (vide cronograma Anexo I), com início às 
09h e a sua duração total é de 04h30min.Em hipótese alguma haverá prorrogação do tempo de prova. 
 
6.6.2 Aos candidatos que realizarão apenas a prova de redação, em função da apresentação do Teste 
ANPAD conforme no item 4.2 “i”, terão 1h30 para a realização da mesma. A prova de Redação será 
realizada no horário das 9h:30 às 10h30min. 
 
6.7.2 Os candidatos residentes fora do Estado do Rio de Janeiro poderão realizar a entrevista via Skype.  
 
6.8 Orientações para as Provas e Entrevista 

a. O candidato deverá chegar ao local da Prova e da Entrevista com, pelo menos, 30 (trinta) minutos 
de antecedência, portando Documento de Identidade com foto ou passaporte. 

b. O candidato que não comparecer à Prova ou Entrevista nas datas, horários e locais determinados 
estará, automaticamente, eliminado do Processo Seletivo. 

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

d. O candidato deverá comparecer ao local da Prova 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. 

e. 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. 

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

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

 
6.9 Não será permitida a entrada de candidato após o horário estabelecido para início da prova, neste 
caso, o candidato será considerado eliminado do Processo Seletivo para o programa. 
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6.10 O candidato não poderá ausentar-se da sala de prova do momento da assinatura da lista de presença 
até o início efetivo da prova.  
  
 
Leia-se:  
6.1 As provas de Matemática (Raciocínio Lógico e Quantitativo), de Redação e Inglês serão realizadas de 
forma remota (online). 
 
6.2 O candidato realizará a prova de forma remota (online), no local de sua conveniência, desde que 
esteja portando seu dispositivo eletrônico e tenha acesso à internet. 
 
6.3 As provas ocorrerão na data informada no Cronograma - anexo I, com duração total 4h30min 
improrrogáveis, dividas em 2 (dois) blocos, conforme horários descritos abaixo: 

a. De 9h às 11h (Horário de Brasília): Provas de Matemática (Raciocínio Lógico e Quantitativo) 
b. De 11:30h às 13:30h (Horário de Brasília): Provas de Redação e Inglês. 

 
6.6.2 Aos candidatos que realizarão apenas a prova de redação, em função da apresentação do Teste 
ANPAD conforme no item 4.2 “i”, terão 1h30 para a realização da mesma. A prova de Redação será 
realizada no horário das 11:30 às 13h (Horário de Brasília). 
 
6.7.2 Por motivos de força maior ou situação fortuita, as entrevistas serão conduzidas de forma remota 
(online), via app a ser informado pela Coordenação do Curso.  
 
6.8 Orientações para as Provas e Entrevista Online 

a. O candidato apto a participar do Processo Seletivo (item 4.5) 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, 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 para a realização 
destas. 

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 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 
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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. 
 

6.9 Não será permitido que o candidato inicie as provas fora do horário estipulado (item 6.3). 
 
6.10 O candidato não poderá ausentar-se do dispositivo até a finalização das provas e entrevista.  

 
Exclui- se: 
6.11 Somente será permitida a saída do candidato das salas de aplicação das provas decorrido 1 (uma) 
hora do seu início. No curso desta, o candidato somente poderá ausentar-se da sala acompanhado de um 
fiscal.  

 
6.12 O candidato deverá preencher, atentamente a Folha de Respostas, que será o único documento 
válido para a correção da prova objetiva, de acordo as instruções contidas na capa. 

 
6.13 O candidato que preencher a Folha de Respostas de forma diferente das instruções contidas na capa 
da prova, assumirá inteira responsabilidade pelos prejuízos advindos desse ato, não sendo permitida, em 
nenhuma hipótese, a substituição da Folha de Respostas por erro do candidato.  
 
6.14 A qualquer tempo, não será permitido sair da sala com o caderno de provas. 
  
Inclui- se:  
6.11 Para realizar as provas e entrevista online o candidato deverá certificar-se de que seu dispositivo 
eletrônico atende aos requisitos técnicos básicos listados abaixo: 

• Browsers: recomendamos a utilização do Chrome e Firefox; 
•     Link de internet: recomendada uma conexão fixa (cabo/fibra ótica/similares) acima de 1Mb; 
•    Necessário o uso de Webcam, resolução recomendada acima de 1,3 megapixels; 
•    Permissão como administrador do computador que será utilizado para realização da prova, para a 
instalação de app de segurança. 
 
 

6.12 Será excluído do Processo Seletivo e terá sua prova anulada, o candidato que praticar atos que 
contrariem esse edital.   
 

 
Rio de Janeiro, 08 de Junho de 2020. 

 
 
 
 

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

Fundação Getulio Vargas 


