INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES PARA O EXAME ORAL

1. Qual é o local do Exame Oral?
O Exame Oral ocorrerá exclusivamente em São Paulo, na sede da Direito GV. O
prédio está situado à Rua Rocha, 233, no bairro da Bela Vista.

2. Como saber qual a sala e horário do meu Exame?
Os participantes serão convocados para compor grupos com dia e horário préestabelecidos, não sendo permitida qualquer alteração ou permuta. A divulgação
será no dia 09/12/2011, apenas pela internet e é de responsabilidade
exclusiva do candidato (ou seus representantes legais) verificar horário e
local da prova no site www.fgv.br/processoseletivo/cgd no menu Resultados.

3. Que horário devo chegar ao local do Exame?
ATENÇÂO: Esteja no local com 30 minutos de antecedência do horário préestabelecido, pois cada candidato deverá passar por processo de identificação
para ter acesso ao prédio e será encaminhado para realizar o credenciamento e
identificação biométrica antes de iniciar o Exame.
Os portões serão fechados 15 minutos antes do horário de início do Exame,
sendo vedado o ingresso de candidatos após o fechamento. Portanto, chegar ao
local do Exame apenas no horário marcado inviabilizará sua participação.
Não serão admitidos atrasos, quaisquer que sejam os motivos alegados.
E atenção: Nessa época do ano o trânsito na região é bastante intenso. Saia de
casa com tempo suficiente para evitar que imprevistos venham a impossibilitá-lo
de participar do Exame.

4. O que devo fazer ao chegar ao local do Exame?
Dirija-se imediatamente à recepção. Haverá uma escala com os horários de
entrada de cada grupo e uma funcionária indicará o número da sala para onde os
candidatos deverão se dirigir.

5. Preciso levar algum documento?
Sim. Compareça ao local do Exame Oral munido de sua Cédula de Identidade
(original).

6. Preciso levar algum material?
Não haverá necessidade de material básico. A FGV fornecerá lápis, caneta e
borracha. Quaisquer outros objetos, tais como bolsas, mochilas, celulares, serão
depositados em espaço a ser definido pelos organizadores do Exame.

7. Preciso me preparar para o Exame?
Sim. Releia as orientações sobre o Exame Oral disponíveis no menu Dúvidas.
Quanto maior a familiaridade com a estrutura e sistemática do exame, bem como
com os critérios de avaliação em cada uma das etapas, maior a tranquilidade para
desenvolver as atividades propostas.

Boa sorte!

