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COMUNICADO 

EDITAL Nº 001/2022 – COMUNICADO 

 

A Fundação Getulio Vargas (FGV) reforça os horários de aplicação da prova do dia 26 de junho de 2022.  

 

 

Conforme item 10.1 e 16.2 do Edital, o candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das 

provas munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta em material transparente, do documento de 

identidade original, do comprovante de inscrição ou do comprovante de pagamento da taxa de inscrição e do 

comprovante de vacinação, conforme Decreto Nº 2.100 DE 17/09/2021.  

10.1.1 O comprovante de vacinação corresponde à 1ª (primeira) dose ou dose única contra à Covid19, 

observado o cronograma instituído pela Secretaria Municipal da Saúde, bem como a programação 

estabelecida pelo Plano Nacional de Vacinação do Ministério da Saúde.  

10.1.2 O candidato que não puder se submeter à vacinação deverá levar laudo médico (documento original, 

cópia autenticada em cartório ou cópia simples) que ateste as razões impeditivas para o não recebimento da 

imunização.  

16.2 O ingresso do candidato no local de realização das provas será condicionado à utilização de máscara de 

proteção individual que cubra total e simultaneamente boca e nariz, bem como à aferição de temperatura. O 

candidato que esteja com temperatura corporal acima de 37,5°C será encaminhado para sala extra. 

 

Em 20 de junho de 2022. 

Fundação Getulio Vargas 

TJTO 

DIA 26/06/2022 

PROVA OBJETIVA E DISCURSIVA 

 Técnico Judiciário (nível médio) 

 8h às 13h 

Contador/Distribuidor (nível 

superior) 

  

15h às 20h 

Horário oficial da cidade de Brasília/DF. 

ATIVIDADES PRINCIPAIS TURNO DA 

MANHÃ 

TURNO DA 

TARDE 

Abertura dos portões 6h30 14h 

Fechamento dos portões 7h45 14h45 

Início da prova 8h 15h 

Saída SEM o Caderno de Prova 11h 18h 

Saída COM o Caderno de Prova 12h30 19h30 

Término da aplicação regular 13h 20h 


