EU-South American School on Global Governance 2022.2
Centro de Excelência Jean Monnet – Orientações adicionais para Inscrição
Este documento contém orientações adicionais para inscrição virtual no curso EU-South
American School on Global Governance, em complemento as informações previstas no edital
disponível no site (https://direitorio.fgv.br/curso/eu-south-american-school-on-globalgovernance-fgv-jean-monnetcentre-of-excellence).
Qualquer erro deve ser reportado a cejm.direitorio@fgv.br, até 23:59 de 08/07, com
comprovação do problema (print da tela).
 Passo a passo para inscrição:
1º) Acessar o link de inscrição (https://processoseletivo.fgv.br/EUSAS/inscricao);
2º) Preencher dados pessoas;
3º) Preencher o questionário (obrigatório o preenchimento de todas as questões);
4º) Fazer o upload do CV até aparecer uma janela que o documento foi enviado com sucesso
(obrigatório);
5º) Receber e-mail com confirmação de inscrição;
6º) Acompanhar o estágio da inscrição pelo site:

https://processoseletivo.fgv.br/EUSAS/ACOMPANHAMENTO


Passos iniciais (documentação e login):

Possui documento emitido no Brasil? SIM.
O cadastro será pelo CPF e data de nascimento.

Possui documento emitido no Brasil? NÃO.
O cadastro será pelo passaporte, código do país emissor do passaporte e data de nascimento.

Exemplo de inscrição realizada com CPF:

ATENÇÃO! Veja que existe a possibilidade do sistema identificar que o candidato já possui o
cadastro no sistema.

Após preencher a tela de dados pessoais, o candidato receberá um e-mail confirmando seu
cadastro.
ATENÇÃO! Esse e-mail não é garantia da efetiva inscrição e participação no processo seletivo,
pois apenas serão considerados os candidatos que preencherem o formulário completo e
enviarem CV no formato adequado.

Finalização:



Questionário:

Na tela de finalização, o candidato deverá clicar em “questionário”.

Para consideração do candidato no processo seletivo, todas as perguntas do questionário devem
ser respondidas.


Envio da documentação (currículo em PDF):

Na tela de finalização, o candidato deverá clicar em “anexar documentos”.

A informação da janela automática de que o documento foi enviado com sucesso não é garantia
de que a inscrição está completa. Isso pois o comitê do processo seletivo tem até 72hs para
verificar se a documentação cumpre as condições previstas em edital (CV em formato pdf).

É responsabilidade do(a) candidato(a) que o documento anexado cumpra os requisitos
solicitados, bem como de conferir se o documento foi validado pela organização, por meio do
site: https://processoseletivo.fgv.br/EUSAS/ACOMPANHAMENTO

Em caso de dúvida entre em contato com o departamento de Processo Seletivo pelo e-mail
processoseletivo@fgv.br, com cópia para cejm.direitorio@fgv.br.

