
 
  

 
 

 

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 

CENTRO DE PESQUISA E DOCUMENTAÇÃO DE HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA DO BRASIL 

ERRATA I DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO 

MESTRADO ACADÊMICO EM HISTÓRIA, POLÍTICA E BENS CULTURAIS - 2022 

 
 

A. SUBSTITUIR INTEGRALMENTE O ITEM 5 – DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO  e O ITEM  6 – DA PROVA E 

ENTREVISTAS, que passam a ter a seguinte redação :  

 

5. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

5.1 Os candidatos ao Mestrado serão selecionados por uma Comissão constituída por docentes do Programa, 
de acordo com os critérios abaixo especificados: 
 

a. Exame do Projeto de Pesquisa; 

b. Exame do Memorial; 

c. Análise do Currículo Lattes; 

d. Entrevista; 

e. Prova de Idioma (Língua Inglesa); 

 

5.2 As etapas descritas no item 5.1 são de caráter eliminatório, com exceção da Prova de Idioma (Inglês), que 
é classificatória. 
 

6. DA PROVA E ENTREVISTA 
 
6.1 A Prova de Idioma e a entrevista serão realizadas de forma remota (online), nas datas estipuladas 
no Cronograma (anexo I). 
 
6.2 A comunicação para o agendamento da entrevista será realizada por e-mail, pela Secretaria 
Acadêmica do PPHPBC. 
 
6.3 Provas de Idiomas 
 

6.3.1 A prova será no idioma Inglês, conforme estabelecido no item 5.1 “e”. 
 

6.3.2 A prova de idiomas terá início às 14h e a duração será de 02 (duas) horas, sendo permitida a 
utilização de dicionário físico. Em hipótese alguma haverá prorrogação do tempo de prova. 
 
6.3.3 A nota mínima a ser considerada na prova é 7,0 (sete). 

 
6.4 Orientações para as Provas e Entrevistas 
a. A FGV utilizará o e-mail e telefones cadastrados pelo candidato, no ato da inscrição, para comunicar 
oficialmente outras informações que se tornem necessárias à realização da prova online. 
b. O candidato apto a participar do Processo Seletivo receberá por e-mail as informações técnicas, 
recomendações e orientações necessárias para a realização da prova e entrevista online.  
c. Para realizar a prova online, o candidato deverá realizar o check-in de documentação, cuja 
orientações serão enviadas por e-mail.  
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d. Durante o check-in os candidatos terão acesso ao ambiente virtual de prova somente para teste. 
Nenhuma informação inserida durante o check-in será válida para fins de avaliação da prova.  
e. Será disponibilizado, por e-mail, o link para acesso à plataforma para realização da prova e 
entrevista online. Não será possível acessar o link após o dia e horário da prova e entrevista.  
f. O candidato deverá estar conectado a uma rede de internet, com a plataforma iniciada, pelo menos, 
30 (trinta) minutos antes do horário do início da prova e entrevista.  
g. O candidato, para realização da prova 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. 
h. Em hipótese alguma haverá reagendamento da prova e entrevista em decorrência do não 
cumprimento de qualquer item deste Edital; 
i. O candidato está autorizado a utilizar rascunho (folha branca), lápis e borracha 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; 
j. O candidato não poderá realizar a prova e a entrevista online trajando boné, chapéu, óculos escuros 
ou qualquer acessório que dificulte ou não permita sua identificação. 
k. A FGV não se responsabiliza pela prova e/ou entrevista não concluídas por motivos de ordem 
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. 
 
6.5 Não será permitido que o candidato inicie a prova fora do horário estipulado (item 6.3.2). 
 
6.6 O candidato não poderá ausentar-se do computador até a finalização da prova e entrevista.  
 
6.7 Para realizar a prova 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 aplicativo de segurança. 
 

6.8  Será excluído do Processo Seletivo o candidato que: 
a. Estiver em comunicação com outras pessoas durante a realização da prova; 
b. Lançar mão de meios ilícitos e ilegítimos durante as atividades do processo de seleção; 
c. Praticar atos que contrariem as normas do presente Edital; 
d. Não comparecer à prova e/ou entrevista nas datas, horários e locais determinados.  

 
 
B. CRONOGRAMA - ANEXO I alterado para :  
 

ANEXO I - CRONOGRAMA  

Foi alterado o período de realização da etapa “Entrevista” e incluída a etapa “Divulgação dos 

Aprovados na Entrevista”. Com isso, o calendário passa a ser: 

ETAPA DATA LOCAL 

Inscrições  16/08 a 29/10/21 até 18h https://cpdoc.fgv.br/pos/mad/selecao2022 

Formalização de Inscrição 
(upload de documentos)  

16/08 a 29/10/21 até 18h https://cpdoc.fgv.br/pos/mad/selecao2022 

Envio de laudo médico (candidatos com 
deficiência) e Formulário de inclusão de 
Nome Social (Identidade de Gênero) 

 16/08 a 29/10/21 até 18h daniela.aires@fgv.br 

mailto:daniela.aires@fgv.br
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Divulgação da lista de inscrições 
homologadas 

18/11/21 https://cpdoc.fgv.br/pos/mad/selecao2022 

Divulgação dos Aprovados no Exame do 
Projeto de Pesquisa e do Memorial e 
dos Classificados para Entrevista 

25/11/21 

 

https://cpdoc.fgv.br/pos/mad/selecao2022 

 

Entrevista  29 e 30/11/21  Online 

Divulgação dos Aprovados na Entrevista 02/12/21 https://cpdoc.fgv.br/pos/mad/selecao2022 

Prova de Idioma 08/12/21 Online 

Divulgação do Resultado Final  16/12/21 https://cpdoc.fgv.br/pos/mad/selecao2022 

Pré-Matrícula (upload de documentos) 17/01 a 11/02/22 www.fgv.br/processoseletivo   

Matrícula (envio de documentos 

autenticados por sedex) 
17/01 a 12/02/22 FGV SRA 

Cancelamento de Matrícula  Até 24/02/22 FGV SRA 

Início das Aulas 07/03/22 FGV CPDOC 

 

 
 

Rio de Janeiro, 28 de outubro de 2021. 

 
 
 
 

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

Fundação Getulio Vargas 

http://www.fgv.br/processoseletivo
http://www.fgv.br/processoseletivo
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