
 

COMUNICADO 
 

 

A Fundação Getulio Vargas, tendo em vista a retificação do Edital do XII Exame de Ordem 

Unificado publicada na presente data, orienta e esclarece, a todos aqueles já inscritos e que 

porventura desejam realizar as provas em algum dos polos incluídos, o seguinte: 

 

- Os examinandos que já tenham efetivado o pagamento do boleto bancário deverão 

encaminhar requerimento à FGV, conforme modelo anexo deste comunicado, 

impreterivelmente até as 23h59min de 14 de novembro de 2013, via e-mail 

(examedeordem@fgv.br) e/ou fax (32) 3729-4714, com a devida confirmação do envio através 

do número de telefone 0800-283-4628. 

 

- Os examinandos que ainda não tenham efetivado o pagamento do boleto bancário deverão 

realizar novo requerimento por meio do site da FGV, informando os polos de provas de sua 

escolha, efetuando em seguida o pagamento do último boleto gerado. O boleto vinculado à 

primeira inscrição realizada deverá ser desprezado. 

 

- Os examinandos que tenham solicitado a isenção da taxa deverão realizar novo 

requerimento por meio do site da FGV, informando os polos de provas de sua escolha, e 

efetuando novo pedido de isenção. O examinando deverá aguardar a análise do requerimento, 

conforme previsão do edital. 

 
Rio de Janeiro/RJ, 7 de novembro de 2013.  

 
 

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 

mailto:examedeordem@fgv.br


ANEXO 
 

 

REQUERIMENTO DE ALTERAÇÃO DE POLOS DE PROVAS 

 

Eu (nome do examinando), inscrito no XII Exame de Ordem Unificado sob o nº. (número de 

inscrição), CPF (número do CPF) tendo em vista a retificação do Edital publicada em 7 de 

novembro de 2013, solicito a alteração das minhas opções de polos para a realização das 

provas, conforme a seguir descrito: 

 

1ª opção de local de provas: ________________________ 

2ª opção de local de provas: ________________________ 

3ª opção de local de provas: ________________________ 

 

Observação: as três opções de locais de provas devem ser obrigatoriamente de uma mesma 

Unidade da Federação. 

 

Por ser verdade, assino o presente. 

 
 
(Cidade/UF), (data). 
 
 
 

_________________________________________ 

Assinatura do examinando 

 


