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Leia com atenção! 
Este manual contém informações importantes. 

 



INTRODUÇÃO 

 

Olá, candidato(a)! 

  

Agradecemos por você ter escolhido o CURSINHO FGV! O CFGV foi fundado em 

2013 por alunos de Administração Pública da Fundação Getulio Vargas e, atualmente, é 

gerido por alunos de graduação da FGV. 

 

O CURSINHO FGV é um projeto sem fins lucrativos e oferece material didático, 

aulas e vale transporte de maneira totalmente gratuita aos seus alunos. Nossas aulas são 

realizadas aos sábados e são combinadas com acompanhamento pedagógico constante, 

além de monitorias regulares. A principal missão do CFGV é garantir educação de 

qualidade a alunos de baixa renda, aliando formação acadêmica a desenvolvimento 

humanístico. 

Desde já, lhes desejamos uma ótima prova e um bom início de jornada! 

  

 Equipe de Processo Seletivo CFGV 

  

 

SOBRE A FGV 

 

 A Fundação Getulio Vargas 

 

 A Fundação Getulio Vargas surgiu em 1944 a partir da demanda por 

administradores gerada pelo crescimento econômico do país. Além de ter desenvolvido 

papel expressivo na área de educação acadêmica ao longo do tempo, também é 

referência em pesquisas e geração de conhecimento. Além disso, a instituição tem 

reconhecimento internacional em sua área de atuação, contando com parcerias com 

faculdades ao redor do mundo. A fundação oferece diversos cursos, como Administração 

Pública e de Empresas, Economia, Direito, além de contar com cursos em Ciências Sociais 

e cursos de pós-graduação. 

  

A Fundação Getulio Vargas em São Paulo se divide entre as escolas de 

Administração, Economia e Direito. A Escola de Administração de Empresas de São Paulo 

(EAESP) é uma das escolas da FGV e, desde 1954, forma lideranças nas áreas empresarial, 

governamental e acadêmica, sendo considerada a melhor escola de negócios do Brasil. 

Atualmente, a EAESP oferece cursos de Administração de Empresas (AE) e Administração 

Pública (AP). Já a Escola de Direito de São Paulo (EDESP), foi criada para responder às 

demandas do mercado jurídico atual, e os alunos são preparados para atuar nas esferas 



pública e privada e para dialogar com outros campos do conhecimento, a fim de que 

possam influenciar positiva e profundamente o cenário jurídico no Brasil e no exterior. 

 

Além das experiências tradicionais dos cursos da FGV, durante a vida acadêmica o 

aluno tem muitas oportunidades de se desenvolver fora da sala de aula, pois pode: 

  

 Participar de empresas juniores, que são formadas por alunos que desenvolvem projetos 

para empresas do mercado; 

 Participar  do  Diretório  Acadêmico,  responsável  por  organizar  eventos universitários 

e mediar a relação dos alunos com a coordenação da FGV; 

 Participar da Associação Atlética Acadêmica, que organiza as modalidades esportivas 

praticadas pelos alunos, além de organizar as Economíadas, famosos jogos 

universitários; 

 Fazer pesquisas de iniciação científica orientadas por professores da FGV; 

 Fazer intercâmbio em alguma faculdade estrangeira conveniada com a FGV; 

 E, é claro, participar do Cursinho FGV, ajudando candidatos como você a ingressar na 

FGV! 

 

  A FGV conta com um Fundo de Bolsas que disponibiliza diversas modalidades de bolsas 

para os alunos com necessidade socioeconômica e para os 2 primeiros colocados no vestibular. 

Existem bolsas restituíveis, ou seja, bolsas financiadas que são retornadas pelo aluno 

posteriormente e bolsas não restituíveis, ou seja, que o aluno não precisará pagar depois.  

 

Para mais informações, acesse o site da FGV-EAESP (http://eaesp.fgvsp.br), da FGV 

DIREITO (http://direitosp.fgv.br) ou do Fundo de Bolsas da FGV 

(http://eaesp.fgvsp.br/aluno/fundo-bolsasGV) 

 

 

 

Administração de Empresas na FGV 

 

A Escola de Administração de Empresas de São Paulo (FGV/EAESP) foi criada em 1954, 

com o objetivo de formar profissionais na área de Administração de Empresas, que pudessem 

contribuir para o desenvolvimento econômico do país. 

Ao longo de sua história, a FGV/EAESP apoiou a industrialização e o desenvolvimento das 

empresas nacionais. Hoje, no contexto de globalização, prepara cidadãos capazes de enfrentar 

os desafios de um mundo em constante mudança. 



A FGV/EAESP tem hoje como objetivo a formação de lideranças para o desenvolvimento 

de organizações privadas e públicas, com base nos princípios de ética, visão sistêmica, 

pensamento crítico, sustentabilidade e empreendedorismo. 

O atual Curso de Graduação em Administração de Empresas responde aos novos desafios 

enfrentados pelas organizações no mundo contemporâneo e a mudanças recentes no complexo 

ambiente nacional e internacional. 

Enfatiza a interdisciplinaridade, a integração entre a forma técnica e profissional, a 

formação investigativa e a formação humana e cidadã. O aluno é considerado sujeito do 

processo de aprendizagem. 

Princípios de ensino / aprendizagem 

Os sete princípios desejados para a Escola, alunos e professores, no cotidiano do Curso são: 

● Aprendizagem ativa: ocorre por meio da filosofia de “aprender fazendo” (desenvolver, 

além do conhecimento, as habilidades e as atitudes) e é incentivada pela integração da 

teoria com a prática e por projetos que possibilitam a aplicação do conhecimento na 

realidade das organizações. 

● Autonomia: visa desenvolver a responsabilidade e a ética, desenvolver a capacidade de 

aprender a aprender, por meio de formulação de questões e respostas, possibilitar ao 

aluno conviver com a diversidade de opiniões e conhecimentos e incentivar a capacidade 

de avaliar criticamente as informações e ensinamentos recebidos. 

● Flexibilidade: permite o acolhimento de trajetórias individuais dos alunos dentre os 

diversos campos da Administração, estabelecer Áreas de Concentração a partir dos 

interesses específicos dos alunos, permitir a mobilidade em escolas parceiras e em outras 

escolas da FGV e acomodar, no currículo, as atividades de Intercâmbio Internacional e de 

participação em Empresas Juniores e outras entidades estudantis. 

● Excelência e Inovação: ocorrem por meio do desenvolvimento e aplicação de 

conhecimento de vanguarda, da atualização constante do material didático, da utilização 

de praticas pedagógicas pioneiras, da integração da tecnologia da informação ao 

processo didático e do fornecimento de devolutivas contínuas e fundamentadas aos 

alunos. 

● Integração: é um princípio que visa ligar os outros, e orienta que os conteúdos estudados 

e as atividades propostas devem: integrar-se com a realidade, articular-se com outras 

disciplinas, atender a interesses da comunidade, prestar serviços à comunidade, integrar-

se com os conteúdos de escolas parceiras e de outras escolas da Fundação e articular-se 

com atividades profissionais. 

 

 



Perfil do Administrador 

Capacidade de liderança, competência técnica, iniciativa, capacidade empreendedora e criativa 

para lidar com a complexidade, com a ambigüidade e com as mudanças contínuas do ambiente 

organizacional contemporâneo, aliadas a postura ética e de responsabilidade social. 

Aspectos Inovadores 

 Interdisciplinaridade: se expressa em atividades de integração à vida universitária, 

experiência empreendedora, projetos de melhoria organizacional, oficinas e a articulação 

entre várias disciplinas (discussão de textos e casos comuns a partir de diferentes 

perspectivas). 

 Áreas de Concentração: conjunto de eletivas selecionadas pelos alunos, segundo suas 

preferências e perspectivas profissionais. 

 Atividades Complementares, divididas em: 

o Atividades de Extensão de Caráter Socioambiental; 

o Atividades Culturais; 

o Atividades de Iniciação à Docência e à Pesquisa; 

o Atividades em Entidades Estudantis. 

 Transição para o mundo do trabalho, através de disciplinas, estágio e trabalho de 

conclusão de curso. 

 Reforço no trabalho de internacionalização da Escola, com oferta maior de disciplinas em 

inglês e ampliação de oportunidades de intercâmbio. 

 Dupla titulação, com escolas do exterior. 

 Integração graduação-mestrado, no Brasil ou no exterior. 

 

Administração Pública na FGV 

 

A Fundação Getulio Vargas nasceu com o objetivo de ajudar a desenvolver o Brasil. Para 

isso, foi pioneira na preocupação com a modernização da Administração Pública. A FGV-EAESP 

tem atuado na área pública, formando gerações de alunos e profissionais. Agora está 

reformulando o curso de graduação, a fim de melhor preparar os altos quadros do Estado, nos 

diversos níveis de governo, e também para produzir gestores e líderes de ONGs, Fundações 

Empresariais e Organismos Internacionais. Trata-se de formar lideranças sintonizadas com os 

grandes desafios contemporâneos, no plano nacional e internacional. 

 

 

 

 

 

 



Por que fazer Administração Pública? 

● Porque o espaço público no Brasil está se transformando, tornando-se mais dinâmico, 

mais eficiente, mais democrático e mais atrativo como horizonte profissional aos mais 

jovens; 

● Porque haverá uma grande demanda por profissionais qualificados para atuar no Estado, 

em Organizações não Governamentais, Fundações Empresariais, Empreendedorismo 

Social e Organismos Internacionais. 

 

Onde posso trabalhar? 

● Carreiras Públicas no Estado, em todos os níveis de governo; 

● Cargos de gestão em empresas estatais e concessionárias de serviços públicos; 

● Gestores e Líderes de Organizações do Terceiro Setor e de Fundações Empresariais; 

● Empreendedores Públicos; 

● Lideranças Sociais e políticas; 

● Profissionais de Organizações Internacionais; 

● Consultoria para órgãos públicos, nacionais e internacionais; 

● Assessoria para empresas sobre assuntos governamentais e responsabilidade social. 

 

Como é o curso? 

O curso tem caráter inovador, tanto no conteúdo quanto na forma. Ele aborda questões 

fundamentais do mundo contemporâneo, visando formar lideranças com ampla visão das 

ciências sociais, conhecimento em gestão e políticas públicas, com capacidade de negociação e 

tomada de decisão, além de sólida capacitação para tratar de questões internacionais. 

 

Pretende-se preparar um aluno que tenha, ao mesmo tempo, formação humanista e 

capacidade gestora, por meio de um ensino multidisciplinar, aberto ao debate, e com 

experiências de imersão em contextos locais, nacionais e internacionais. 

 

Além da forte formação acadêmica, a estrutura do curso garante flexibilidade curricular, 

na medida em que considera o aluno sujeito do processo de aprendizagem. São utilizadas 

diversas metodologias pedagógicas, como o uso de estudos de caso, de debates e oficinas sobre 

questões contemporâneas, de atividades extraclasse e de trabalho de campo, formando um 

aluno autônomo e capaz de acompanhar as transformações sociais e profissionais do mundo 

contemporâneo. 

 

O curso está organizado em quatro anos letivos, tendo aulas na parte da manhã, e 

oficinas e atividades extra-aula em algumas tardes. 

 

 

 

 



Direito na FGV 

 

A Fundação Getulio Vargas acredita que a formação de novos bacharéis demanda um 

diferenciado projeto de curso, que ultrapasse a repetição dos modelos vigentes que pautaram a 

formação em direito, até então. Somente um modelo inovador gera profissionais dinâmicos, 

com perfil empreendedor, com conhecimento e desenvoltura em diversas áreas do Direito, mas 

também em Economia, Finanças, Contabilidade, Administração e Políticas Públicas, entre outras 

áreas nas quais a FGV se destaca no cenário acadêmico e profissional brasileiros. Além da 

aptidão para exercer a advocacia, ultrapassando sua concepção tradicional, e para enfrentar um 

mercado de trabalho extremamente competitivo, esse novo profissional deve, no limite, tornar-

se um formador das políticas públicas de que o país tanto precisa diante de sua nova realidade 

econômica e da nova configuração e funcionamento de suas instituições. Para formar um novo 

operador do Direito, o projeto de criação da DIREITO SP deve ser inovador por definição. Mais 

do que reformar o modelo de ensino existente, a DIREITO SP pretende consolidar-se como 

alternativa de conteúdo e forma ao currículo tradicional. 

 

 

SOBRE O CURSINHO FGV 

 

Como entrar no Cursinho FGV? 

  

O atual processo seletivo irá selecionar os alunos para as turmas de 2017, sendo que 

serão 3 salas focadas nos nossos três cursos: Administração de Empresas, Administração 

Pública e Direito. As aulas serão realizadas aos sábados no prédio da FGV e irão cobrir o 

conteúdo cobrado pelo vestibular da FGV. Além das disciplinas, o CFGV também oferece o 

Acompanhamento Pedagógico Individual (APIN) que consiste na estruturação de um plano de 

estudos para cada um de seus alunos e o monitoramento constante com o objetivo de 

averiguar a melhoria de desempenho e aproveitamento nos estudos. 

  

Realizamos regularmente a aplicação de simulados para os nossos alunos aos domingos 

com o objetivo de oferecer um “termômetro” individual sobre o seu aproveitamento das aulas 

e atividades desenvolvidas. 

  

Para esse Processo Seletivo, o CFGV irá oferecer 60 vagas para a turma direcionadas 

para o ingresso na FGV. Para entrar no CFGV, o candidato deve passar por quatro fases: a 

inscrição online, uma prova de conhecimentos gerais, um questionário de avaliação de perfil e 

uma entrevista de renda. É importante notar que as quatros fases são de igual importância para 

a classificação final dos candidatos, sendo que todas são avaliadas e ponderadas. O perfil do 

candidato é tão importante quanto a prova de conhecimentos gerais.  



Ressaltamos que as vagas do CFGV são voltadas a alunos de baixa renda, que tiveram 

sua trajetória escolar prejudicada e deficiente. Além disso, como pré-requisito o aluno deve 

estar cursando o terceiro colegial ou já o ter concluído. 

  

 

Processo de inscrições 

  

 Como explicado anteriormente, a inscrição é parte fundamental do Processo Seletivo e, 

por isso, deve ser realizada com muito cuidado e atenção! A inscrição é realizada online e, para 

se inscrever, os candidatos devem preencher o formulário disponivel no link: LINK. O 

processo de inscrições começa no dia 09/08/2016 e termina no dia 16/10/2016. Depois dessa data 

nenhuma inscrição será efetuada.  

  

Quando sua inscrição for efetuada, você receberá um e-mail dentro de 24 horas 

confirmando sua inscrição. Fique atento ao recebimento do e-mail e, caso você não o receba, 

entre em contato conosco para confirmar sua inscrição.  

  

Ao preencher sua inscrição, verifique seu e-mail e certifique-se de que ele está correto, 

pois todas as informações do Processo Seletivo serão enviadas via e-mail. O contato principal 

da equipe de CFGV com os candidatos será realizado através do e-mail preenchido na ficha de 

inscrição. Todas as inscrições passam por uma avaliação prévia e os candidatos que não se 

encaixarem no perfil socioeconômico do CFGV podem ser reprovados na inscrição. No fim do 

período de inscrições, todos os inscritos receberão um e-mail com o resultado da inscrição e os 

aprovados receberão as instruções para o dia da prova.  

  

É importante ressaltar que não será permitido mudar o curso escolhido na inscrição no dia 

da prova. A mudança do curso preenchido na inscrição só pode ser realizada até 1 dia antes do 

dia da prova. Para solicitar a mudança, o candidato deve encaminhar um e-mail para 

processoseletivo@cursinhofgv.com e informar nome e RG e solicitar a mudança de um curso 

para o outro. Não serão permitidas mudanças de curso no dia da prova.  

 

 

Prova e questionário 

  

A prova e o questionário serão realizada no dia 29/10/2016 e não haverá outro dia para 

realizá-los. Por isso, já reserve esse dia para nós! Essa fase do Processo Seletivo será realizada 

na FGV, o horário ainda será confirmado, mas essa fase dura, em média, 4 horas.  

 

Para realizar a prova é necessária a apresentação de RG ou outro documento oficial com 

foto, além de lápis, borracha e caneta esferográfica preta ou azul. Além disso, é permitida a 

entrada de alimentos e bebidas na sala de prova.  



Entrevista 

  

A entrevista de renda será realizada no dia 19/11/2016 e não haverá outro dia para realizá-

la. Por isso, caso você seja aprovado para a entrevista, reserve esse dia para nós! A entrevista 

tem como objetivo conhecer um pouquinho mais os candidatos. A primeira parte é focada no 

seu perfil econômico e na renda da sua família. A segunda parte é mais voltada para conhecer 

melhor o seu perfil: queremos saber sobre você, sobre a sua família, sobre seus interesses, etc. 

A entrevista é bem tranquila e precisa de toda a sua sinceridade. Por isso, fique calmo e seja 

sincero! Para a realização da entrevista, são necessários alguns documentos que serão 

especificados posteriormente. 

 

Sobre a matrícula 

  

A matricula será realizada no dia 10/12/2016. Caso seja aprovado, o candidato receberá 

um e-mail indicando o horário e os demais documentos a serem levados no dia e deverá 

confirmar sua inscrição. Vale ressaltar, ainda, que o Cursinho FGV não cobra nenhum tipo de 

taxa para efetuar a matrícula de seus alunos. 

 

Caso não seja possível comparecer no estipulado, haverá possibilidade de efetuar a 

matrícula em outra data, caso o candidato manifeste interesse em se matricular. Os candidatos 

em lista de espera são informados e contatados por e-mail caso haja alguma desistência.  

 

 Contato entre o(a) candidato(a) e o CFGV 

  

  Para perguntas e problemas relacionados ao Processo Seletivo, entre em contato através 

do e-mail: processoseletivo@cursinhofgv.com. Todas as informações sobre as fases do 

processo serão encaminhadas para os candidatos através desse e-mail. 

  

Além disso, sempre postamos atualizações sobre o Processo Seletivo na nossa página do 

facebook. Curta nossa página para ficar atento às nossas atividades: 

http://www.facebook.com/cursinho.fgv/.  

 

Vantagens de ser aluno(a) do Cursinho FGV 

  

O CFGV pretende promover um ensino acadêmico e humanístico a seus alunos, de forma 

a expandir suas liberdades de escolha. O objetivo é ser um agente transformador que, através 

da educação, diminua a desigualdade social. Além de uma entidade formada por alunos da FGV, 

buscamos acompanhar de perto o desenvolvimento de nossos alunos e alunas através de apoio 

pedagógico. 

  



 

 

Entre as vantagens de ser um (a) aluno (a) do Cursinho FGV, estão: 

  

 O Cursinho FGV é inteiramente gratuito! 

 Os alunos que passarem no vestibular da FGV, declarada a impossibilidade de custear o 

curso de graduação, terão suas bolsas de estudos garantidas; 

 Vale transporte; 

 Fácil acesso pelo metrô ou por ônibus; 

 Material do SAS (Sistema Ari de Sá): as apostilas que usamos são adquiridas em parceria 

com o SAS e são especializadas no ENEM. Além disso, nossos (as) alunos (as) tem acesso 

à plataforma de estudos online do SAS. Para mais informações: 

http://www.portalsas.com.br 

 Simulados: nossos (as) alunos (as) são encorajados (as) a realizarem os simulados, que 

serão disponibilizados ao longo do curso; 

 Professores: nossos (as) professores (as) são selecionados (as) de  acordo com seu 

conhecimento sobre o assunto e sua vontade de ensinar; 

 Auxílio de monitores (as): os (as) alunos (as) poderão consultar nossos (as) monitores 

(as) quando tiverem dúvidas em qualquer uma das matérias; 

 Estrutura: as aulas são dadas nas salas da EAESP, que contam com ar- condicionado, 

projetores, lousas, quadros brancos e cadeiras estofadas; 

 Eventos: realizamos eventos de integração e palestras para nossos (as) alunos (as); 

 Possibilidade de se desenvolver academicamente com senso crítico; 

 Acompanhamento pedagógico feito pelos membros do Cursinho FGV para auxiliar os 

alunos durante o curso. 

  

Depoimentos de ex-alunos: 

  

“O cursinho foi muito importante em me ajudar a escolher o que eu 

quero daqui pra frente. É um cursinho diferenciado dos outros por ter uma 

relação muito forte de professor e equipe pedagógica com o aluno. E só 

tenho a agradecer pela colaboração e ajuda que tive nesse ano com o 

cursinho, todos estão de parabéns!” 

  

 

“O cursinho além de contribuir para minha formação acadêmica me 

ajudou, sobretudo a crescer como pessoa. O diferencial do cursinho em 

relação a outros é que aqui desenvolvemos nosso senso crítico e não nos 

prendemos apenas ao conteúdo básico de matérias que caem no 

vestibular.” 

  

  

  



 

“O Cursinho FGV foi de extrema importância nesse ano para mim. Ao 

longo desse período eu aprendi muito mais do que conceitos, e o lado 

humanístico se fortaleceu ainda mais. Gostaria de agradecer a dedicação e 

toda a atenção por parte da equipe. E se eu passar no vestibular, vou querer 

fazer parte :)” 

  

 

 

Direitos não reservados a um(a) aluno(a) do Cursinho FGV 

  

  O Cursinho FGV, por ser um cursinho, não tem autonomia para solicitar Meia Entrada 

para seus alunos, assim como qualquer outro Cursinho (seja ele popular ou de mercado) não 

tem direito por não ser considerado âmbito federal de uma Instituição de Ensino; 

 O Cursinho  FGV  não  é  responsável  pela  compra  de  materiais escolares para seus 

alunos como Caderno, Estojo, Canetas, Lápis... todo esse material deve ser de responsabilidade 

única e exclusiva dos próprios alunos. O Cursinho FGV garante apenas o Material Didático. 

 Embora a FGV conte com um amplo sistema de bolsas não restituíveis para alunos com 

necessidade econômica, o CFGV não garante que os alunos aprovados na Fundação terão bolsa. 

 

 

PERGUNTAS FREQUENTES 

 

1)  O que é o Cursinho FGV? 

O CFGV é uma entidade estudantil formada por alunos da Fundação Getulio Vargas. 

Nossa missão é: “Promover um ensino híbrido – humanístico e acadêmico – para a expansão de 

liberdades a alunos de baixa renda”. O objetivo do CFGV é preparar alunos de baixa renda para 

os vestibulares de Direito, Administração Pública e Administração de Empresas da FGV. 

  

2)  Quem dá as aulas? 

As aulas são ministradas por alunos da graduação, da pós-graduação e professores 

convidados pelos membros do CFGV. Todos estão aptos a dar aulas e todos são voluntários.  

   

3)  Tenho que pagar alguma coisa para estudar no CFGV? 

Não! O CFGV é totalmente gratuito.  

  

4)  A inscrição no processo seletivo garante minha vaga no CFGV? 

  Não. A inscrição é apenas uma das fases do Processo Seletivo. 

  

 

 



5)  Se eu for aprovado no CFGV, tenho vaga garantida na faculdade? 

Não. Se você for aprovado no processo seletivo do Cursinho FGV, poderá se matricular e 

assistir às aulas preparatórias para o vestibular, mas não garante aprovação na faculdade. 

   

6)  Qual a relação entre o Cursinho FGV e a Fundação Getulio Vargas? 

  A Fundação Getulio Vargas cede o espaço físico que utilizamos para dar aulas. O CFGV 

não tem participação de nenhum professor da FGV. 

  

7)  Quais os horários das aulas? 

  As aulas serão dadas aos sábados, das 7:00 às 18:00 ou das 08:00 às 18:00, de acordo 

com o curso escolhido. O candidato que for aprovado receberá a grade horária das aulas de 

forma mais detalhada. Algumas turmas também contam com simulados aos domingos.  

  

 8)  Como funciona o Processo Seletivo? 

  O candidato que se inscreveu pela internet receberá um e-mail informando data da 

prova, documentos necessários, outras informações importantes, e deverá confirmar sua 

inscrição. No dia da prova, deverá comparecer à FGV e preencher um questionário 

socioeconômico, além de realizar uma prova. Posteriormente, os aprovados na prova e no 

questionário realizarão a entrevista de renda. Os aprovados nessas fases serão convocados para 

a matrícula presencial.  

  

 9) Quem pode prestar o processo seletivo? 

  Os pré-requisitos são: 

 Já ter concluído o Ensino Médio ou concluir em 2017; 

 Ter cursado o Ensino Médio em escola pública; 

  

 10) Posso mudar a data/horário da prova? 

  Não. A prova será realizada apenas em um dia para todos os candidatos. 

  

11) Posso mudar o curso escolhido na inscrição? 

 A mudança do curso preenchido na inscrição só pode ser realizada até 1 dia antes do dia 

da prova. Para solicitar a mudança, o candidato deve encaminhar um e-mail para 

processoseletivo@cursinhofgv.com e informar nome e RG e solicitar a mudança de um curso 

para o outro. Não serão permitidas mudanças de curso no dia da prova.  

 

12) Como saberei se fui aprovado ou não? 

  Um e-mail será enviado informando se o candidato foi ou não aprovado. Além disso, se 

for aprovado, o candidato será informado quando comparecer para realizar a matrícula e que 

documentos levar. 

 

 



13) Como eu posso falar com o CFGV? 

Para dúvidas sobre o Processo Seletivo, encaminhe um e-mail para 

processoseletivo@cursinhofgv.com. Além disso, estamos sempre disponíveis no facebook e 

sempre postamos atualizações na nossa página.  
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