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DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
1. Após realizar a inscrição, o candidato deverá encaminhar, exclusivamente, para o e-mail
processoseletivo@fgv.br, de forma digital, a documentação abaixo indicada, no prazo previsto
no Cronograma de inscrição (item 1.6):
a. Para Concluintes do Ensino Médio em Escola Pública: Cópia do Histórico Escolar assinado e
carimbado pela Instituição de Ensino;
b. Para Candidatos em Fase de Conclusão do Ensino Médio em Escola Pública: Declaração,
em papel timbrado da Escola, com carimbo e assinatura do Diretor ou do seu substituto legal,
informando que o candidato está concluindo o Ensino Médio, e que cursou todas as séries
anteriores do Ensino Médio, também em Escola Pública, no Brasil;
c. Para Candidatos Concluintes do Ensino Médio em Escola Privada, com bolsa de estudo
integral: Declaração em papel timbrado da Escola, com carimbo e assinatura do diretor ou do
seu substituto legal, informando que o candidato concluiu o Ensino Médio ou que está em fase
de conclusão, subsidiado por bolsa de estudo integral, durante todo o curso, em decorrência
de sua condição socioeconômica.
2. Na ausência do envio da documentação no prazo previsto, ou em caso de envio de
documentação incorreta / incompleta, a inscrição do participante no Processo Seletivo ficará
dependente do pagamento da taxa de inscrição, conforme indicado no item 1.3 deste Edital.
3. É responsabilidade do candidato, a partir de 2 (dois) dias úteis após a data do envio da
documentação, verificar se a solicitação de isenção da taxa de inscrição foi deferida no site
www.fgv.br/processoseletivo > Cidade > Graduação > Curso > Período de Ingresso (selecione 1º
semestre) > Modalidade (selecione o Processo Seletivo) > menu Visão Geral > link “Acompanhe
sua Inscrição”.
4. No caso de indeferimento da solicitação de Isenção de Pagamento, o candidato deverá realizar
o pagamento da taxa de inscrição, caso deseje participar do Processo Seletivo. Para emitir o
boleto, o candidato deverá acessar o site www.fgv.br/processoseletivo.
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