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FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS
ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE SÃO PAULO
ERRATA AO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO DE GRADUAÇÃO – 2º/2020

A Fundação Getulio Vargas COMUNICA aos interessados que foram efetuadas as seguintes
alterações no Edital republicado em 01/06/2020 para ingresso no 2º semestre de 2020 para o
Curso de Graduação em Administração de Empresas da Escola de Administração de Empresas de
São Paulo FGV EAESP.
DAS RETIFICAÇÕES DOS SUBITENS: 8.2.1; 8.2.2; 8.2.2.1; 8.2.6; 8.2.9; 8.2.9.1; 8.2.10; 8.3.1;
8.4.2.1; 8.4.3.1; 8.5.1; 8.6.2; 8.6.4; 8.6.5; 8.6.8.
Assim, os subitens passam a ter as seguintes redações:
8.2

Orientações para a realização das Provas – 1ª Fase
8.2.1 O candidato deverá estar conectado online, no mínimo, 30 minutos antes do início
da prova, portando, obrigatoriamente, o documento: Cédula de Identidade (RG) ou
Registro Nacional de Estrangeiros (RNE) originais e com fotos recentes. Não serão
aceitas cópias xerográficas ou documentos que dificultem a efetiva identificação dos
participantes.
8.2.2 As instruções de acesso à prova estarão disponíveis no Cartão de confirmação de
Inscrição a ser divulgado no site www.fgv.br/processo-seletivo-cg-2semestre menu
Visão Geral, no link “Acompanhe sua Inscrição” na data estabelecida no Cronograma
(anexo I). Recomendamos manter o cartão em mãos na data da prova.
8.2.2.1 É responsabilidade do candidato verificar a divulgação do cartão de
confirmação, caso não esteja disponível, o candidato deverá enviar um e-mail
à processoseletivo@fgv.br com o comprovante de pagamento devidamente
autenticado comprovando a sua realização até a data limite de inscrição,
conforme Cronograma (anexo I).
8.2.6 A realização das provas será controlada através de um cronômetro virtual que
encerrará a aplicação quando o tempo limite for atingido.
8.2.9 Para efeito de segurança, no início da prova, o candidato será solicitado a tirar sua
foto e apresentar documento oficial (frente com foto), conforme Edital.
8.2.9.1 Ao longo da realização das provas, a FGV também fará a identificação facial
do candidato por meio de Webcam, para manter a legitimidade do processo.
Além do monitoramento baseado em Inteligência Artificial, o processo conta
com Fiscais Virtuais que farão o acompanhamento remoto e ao vivo de toda a
prova.
8.2.10 Será realizada a comparação da foto e do documento coletados na data da prova
com os documentos apresentados quando da Efetivação do Vínculo com a FGV
pelos candidatos aprovados e convocados para a Matrícula

1

ERRATA AO EDITAL INGRESSO 2º SEMESTRE - 2020 | FGV EAESP

8.3

Orientações Técnicas – Provas 1ª Fase
8.3.1 Para realizar as provas da 1ª fase, o candidato deverá certificar-se quanto às
especificações de hardware, software e equipamentos, de forma antecipada. São
elas:
• Ser Administrador da máquina, em função da necessidade de instalação de plug-in;
• Sistemas Operacionais e Navegadores permitidos: Windows 7 ou superior
(Firefox ou Chrome), MacOS 10.10 ou superior (Firefox ou Chrome);
• Browsers e versões mínimas suportadas: Chrome versão 63 ou superior; e Firefox
52 ou superior;
• 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.
8.4.2 Módulo Objetivo – 1ª Etapa
8.4.2.1 Este módulo será apresentado em 2 (dois) blocos e o candidato terá 2 (duas)
horas para realizar cada um, conforme a seguir:
1º Bloco
• Matemática (15 questões);
• Língua Portuguesa, Literatura e Interpretação de Textos (15 questões).
2º Bloco
• Língua Inglesa e Interpretação de Textos (15 questões);
• Ciências Humanas (História, Geografia e Atualidades) (15 questões).
8.4.3 Módulo Discursivo - 2ª Etapa
8.4.3.1 Este módulo será o 3° bloco e o candidato terá 2 (duas) horas para realizá-lo:
Redação em Língua Portuguesa
• Os candidatos deverão elaborar um texto dissertativo, por meio do qual
sejam capazes de demonstrar as seguintes competências: conhecimento do
tema; domínio da estrutura dissertativa; articulação adequada dos elementos
linguísticos e discursivos; argumentação coerente e consistente; expressão clara
e correta, tendo em vista as normas da língua escrita padrão; pertinência da
seleção lexical.
• Para a atribuição dos pontos, a avaliação agrupará as referidas competências
em três diferentes quesitos: 1) tema e estrutura; 2) articulação e argumentação;
3) correção gramatical e adequação lexical.
• O texto a ser elaborado pelo candidato deverá ser do tipo dissertativo argumentativo, em prosa, e conter, no mínimo, 230 e, no máximo, 430 palavras
digitadas. As redações que não atenderem a essas exigências não serão corrigidas,
recebendo, portanto, nota zero.
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8.5

Horário das Provas dos Módulos Objetivo e Discursivo – 1ª Fase
8.5.1 As provas serão realizadas na data estabelecida no Cronograma (anexo I) do
Edital.
Período da Manhã: Módulo Objetivo
1º bloco:
• Duração individual da prova: 2h
• Horário base de realização de prova: 8h às 10h
• Horário de acesso: 7h30
2º bloco:
• Duração individual da prova: 2h
• Horário base de realização de prova: 11h30 às 13h30
• Horário de acesso: 11h
Período da Tarde: Módulo Discursivo
3º bloco:
• Duração individual da prova: 2h
• Horário base de realização de prova: 15h30 às 17h30
• Horário de acesso: 15h

8.6

Normas de Conduta Durante a Realização das Provas
8.6.2 Durante a realização das provas somente será autorizada a saída do candidato
durante os intervalos entre os três blocos. No período da tarde a saída será permitida
somente após o término do módulo discursivo.
8.6.4 No prazo de 2 (duas) horas para a realização das provas de cada bloco, estão incluídos
o tempo destinado a marcação das respostas das provas do Módulo Objetivo e
preenchimento do campo destinado a Redação.
8.6.5 O Vestibular Online possui normas e ações de segurança digital baseadas em
ferramentas especializadas de forma que seja garantida a veracidade das informações,
evitando fraude durante a realização da prova. A prova será protegida por alguns
níveis de segurança, utilizando-se de Inteligência Artificial e o acompanhamento
simultâneo de Fiscais online. Além disso, todo o período de prova será gravado e
passará por uma verificação posterior. Atos de infração que, porventura, não sejam
identificados ao longo da prova, poderão levar a anulação da mesma, caso sejam
verificados nos relatórios que serão gerados.
8.6.8 A duração da prova de cada Módulo ocorrerá de acordo com o informado no item
8.5.1 e não haverá prorrogação, em hipótese alguma.

São Paulo, 23 de junho de 2020.
Antonio de Araujo Freitas Junior
Pró-Reitor de Ensino, Pesquisa e Pós-Graduações
Fundação Getulio Vargas
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