ADITIVO AO EDITAL PARA O PROCESSO SELETIVO RELATIVO AO 2º SEMESTRE
DE 2018 DA GRADUAÇÃO PARA O CURSO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DA
ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE SÃO PAULO FGV.
O aditivo é referente a alteração da data de convocação e realização do Exame Oral do Processo
Seletivo ENEM e acréscimo da informação sobre o preenchimento de vagas.
Acrescentar no item 1. RECONHECIMENTOS, CURSO, VAGAS, TURNO DE FUNCIONAMENTO
ALUNOS POR TURMA o trecho abaixo:
Na eventualidade de vagas reservadas para o Processo Seletivo Nacional Vestibular não serem
preenchidas, essas vagas serão preenchidas por candidatos aprovados no Processo Seletivo
Nacional- ENEM.
Onde liamos:
3.7 APURAÇÃO DO RESULTADO DA PRIMEIRA FASE - VESTIBULAR
Os candidatos que participarem dos Processos Seletivos Vestibular, ENEM e IB/ABITUR/BAC, se
convocados para a 2ª Fase em mais de um Processo Seletivo, realizarão o Exame Oral apenas uma
vez, obrigatoriamente na data referente ao Processo Seletivo cuja convocação ocorrer primeiro
e o desempenho neste Exame Oral será válido para todos os processos seletivos em que os
candidatos tiverem sido convocados para a 2ª Fase. Por essa razão, a lista do Processo Seletivo
VESTIBULAR poderá conter um número maior do que 200 (duzentos) candidatos convocados
para a realização do Exame Oral. Candidatos que não realizarem o Exame Oral na data referente
à primeira convocação terão desempenho igual a zero nesta etapa, não podendo, em nenhuma
hipótese, realizar o Exame Oral referente aos Processos Seletivos ENEM e/ou IB/ABITUR/BAC.
4.4.1 PROCESSO SELETIVO NACIONAL - ENEM- PRIMEIRA FASE
• Os candidatos que participarem dos Processos Seletivos Vestibular, ENEM e IB/ABITUR/BAC, se
convocados para a 2ª Fase em mais de um Processo Seletivo, realizarão o Exame Oral apenas
uma vez, obrigatoriamente na data referente ao Processo Seletivo cuja convocação ocorrer
primeiro e o desempenho neste Exame Oral será válido para todos os processos seletivos em
que os candidatos tiverem sido convocados para a 2ª Fase. Candidatos que não realizarem o
Exame Oral na data referente à primeira convocação terão desempenho igual a zero nesta etapa,
não podendo, em nenhuma hipótese, realizar o Exame Oral referente aos Processos Seletivos
Vestibular e/ou IB/ABITUR/BAC.
4.5. RESULTADO DA PRIMEIRA FASE DO PROCESSO SELETIVO NACIONAL ENEM
• Os candidatos classificados para a Segunda Fase terão seus nomes divulgados por ordem
alfabética no site www.fgv.br/processo-seletivo-ecgap-2semestre, menu Resultados, a partir de
15/06/2018 após as 18h.
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4.6 PROCESSO SELETIVO NACIONAL - ENEM - SEGUNDA FASE
4.6.1 CONTEÚDO E CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO
• A Segunda Fase – Exame Oral será realizada presencialmente apenas em São Paulo ou,
opcionalmente, de forma remota, via web, apenas para candidatos cujos endereços domiciliares
relatados na Ficha de Inscrição não estejam localizados no estado de São Paulo. O Exame Oral
via web ocorrerá por meio de aplicativo Skype em conferência necessariamente de áudio e
vídeo.
• O Exame Oral, presencial ou remoto, acontecerá em 20/06/2018 e será agendado previamente
pela coordenadoria do vestibular, em data e horário que será informado individualmente a cada
candidato convocado. Para o Exame Oral, presencial ou remoto, não haverá reagendamento de
dia e horário, em nenhuma hipótese.
O Cartão de Confirmação da Segunda Fase para o Exame Oral com local, data e horário de
realização do Exame Oral será divulgado em 15/06/2018 no site www.fgv.br/processo-seletivoecgap-2semestre, menu Visão Geral, no link Acompanhe sua Inscrição > Cartão de Confirmação
do Exame Oral.
Substituir por:
3.7 APURAÇÃO DO RESULTADO DA PRIMEIRA FASE - VESTIBULAR
Os candidatos que participarem dos Processos Seletivos Vestibular, ENEM e IB/ABITUR/BAC, se
convocados para a 2ª Fase em mais de um Processo Seletivo, realizarão o Exame Oral apenas
uma vez, obrigatoriamente no Processo Seletivo em que for convocado e, o desempenho no
Exame Oral será válido para todos os processos seletivos em que os candidatos tiverem sido
convocados para a 2ª Fase. Por essa razão, a lista do Processo Seletivo VESTIBULAR poderá
conter um número maior do que 200 (duzentos) candidatos convocados para a realização do
Exame Oral. Candidatos que não realizarem o Exame Oral na data referente à convocação terão
desempenho igual a zero nesta etapa, não podendo, em nenhuma hipótese, realizar o Exame
Oral referente aos Processos Seletivos ENEM e/ou IB/ABITUR/BAC.
4.4.1 PROCESSO SELETIVO NACIONAL - ENEM- PRIMEIRA FASE
• Os candidatos que participarem dos Processos Seletivos Vestibular, ENEM e IB/ABITUR/BAC, se
convocados para a 2ª Fase em mais de um Processo Seletivo, realizarão o Exame Oral apenas
uma vez, obrigatoriamente no Processo Seletivo em que for convocado e o desempenho no
Exame Oral será válido para todos os processos seletivos em que os candidatos tiverem sido
convocados para a 2ª Fase. Por essa razão, a lista do Processo Seletivo ENEM poderá conter um
número maior do que 21 (vinte e um) candidatos convocados para a realização do Exame Oral.
Candidatos que não realizarem o Exame Oral na data referente à convocação terão desempenho
igual a zero nesta etapa, não podendo, em nenhuma hipótese, realizar o Exame Oral referente
aos Processos Seletivos Vestibular e/ou IB/ABITUR/BAC.
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4.5. RESULTADO DA PRIMEIRA FASE DO PROCESSO SELETIVO NACIONAL ENEM
• Os candidatos classificados para a Segunda Fase terão seus nomes divulgados por ordem
alfabética no site www.fgv.br/processo-seletivo-ecgap-2semestre, menu Resultados, a partir de
20/06/2018 após as 18h.
4.6 PROCESSO SELETIVO NACIONAL - ENEM - SEGUNDA FASE
4.6.1 CONTEÚDO E CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO
• A Segunda Fase – Exame Oral será realizada presencialmente apenas em São Paulo ou,
opcionalmente, de forma remota, via web, apenas para candidatos cujos endereços domiciliares
relatados na Ficha de Inscrição não estejam localizados no estado de São Paulo. O Exame Oral
via web ocorrerá por meio de aplicativo Skype em conferência necessariamente de áudio e
vídeo.
• O Exame Oral, presencial ou remoto, acontecerá em 25/06/2018 e será agendado previamente
pela coordenadoria do vestibular, em data e horário que será informado individualmente a cada
candidato convocado. Para o Exame Oral, presencial ou remoto, não haverá reagendamento de
dia e horário, em nenhuma hipótese.
O Cartão de Confirmação da Segunda Fase para o Exame Oral com local, data e horário de
realização do Exame Oral será divulgado em 20/06/2018 no site www.fgv.br/processo-seletivoecgap-2semestre, menu Visão Geral, no link Acompanhe sua Inscrição > Cartão de Confirmação
do Exame Oral.
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