Certificado de Competências – MPGC Linha Gestão de Supply Chain
O Mestrado Profissional em Gestão para Competitividade, Linha Gestão de Supply Chain
oferece aos interessados o programa de Certificados de Competências. Os certificados MPGC –
Supply Chain são uma forma rápida de se manter atualizado no conhecimento de ponta
aplicado a Supply Chain.
Cada certificado é composto de matérias regulares do Mestrado Profissional em Gestão para
Competitividade que se ajustam ao seu momento profissional.

Processo de Seleção
O processo de seleção é realizado pela Coordenação do Mestrado Profissional em Gestão para
Competitividade – Linha Gestão de Supply Chain.
Requisitos
Os candidatos devem atender aos seguintes requisitos:
• Graduados(as) ou pós-graduados(as) em Administração de Empresas ou em curso congênere
de gestão, tais como Economia, Ciências Contábeis, Comércio Exterior; desde que sejam
portadores de Diploma de Graduação em curso reconhecido pelo MEC, ou de Diploma
estrangeiro validado pelo governo brasileiro;
• Excelente nível de leitura e compreensão de textos em inglês.

Vagas
Cada certificação oferece 30 vagas.
O Processo Seletivo é válido somente para ingresso no 2º semestre de 2022, não havendo reserva de
vaga para períodos letivos posteriores.
A FGV EAESP, garantindo a qualidade do processo acadêmico proposto para os cursos, se reserva o
direito de não preencher o total de vagas oferecidas.

Inscrição
As inscrições serão realizadas somente pela internet através do site:
http://processoseletivo.fgv.br/inscricao/CMPGC
a) O valor da taxa de inscrição no Processo Seletivo é de R$ 30,00 (trinta) reais. O boleto
bancário deverá ser gerado até às 18h do período de inscrição escolhido, e o pagamento
poderá ser realizado por qualquer dos meios bancários disponíveis, observando o horário
limite de pagamento estabelecido pelo banco;
b) A inscrição somente será confirmada após pagamento da taxa de inscrição;
c) Pagamentos fora do prazo de inscrição ou a não realização da inscrição de maneira devida,
excluem o candidato do Processo Seletivo, independente da certificação obtida no site,
que atesta apenas crédito recebido pela FGV, não confirmando a inscrição realizada fora
das regras estipuladas neste Edital;
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d) Não haverá devolução da taxa de inscrição em nenhuma hipótese.
A inscrição será formalizada mediante o upload da documentação abaixo, na página de inscrição
do Processo Seletivo:
a) Curriculum Vitae atualizado;
b) Formulário de inclusão de Nome Social (Anexo I), se necessário;
c) Laudo Médico (candidatos com deficiência) (Anexo II), se necessário.

Entrevista e Seleção
A avaliação do CV é de caráter obrigatório e eliminatório. Os candidatos devem organizar
seu CV para que ele apresente o máximo de informações relevantes sobre sua trajetória
profissional e acadêmica. Aqueles que forem reprovados através da avaliação do CV não
terão direito a feedback.
Os candidatos convocados para a entrevista serão comunicados através do e-mail indicado no
momento da inscrição, conforme datas indicadas no cronograma abaixo. O candidato deverá
enviar a confirmação de participação na entrevista via e-mail - mestradosespecializados@fgv.br.
Candidatos residentes em outros Estados, ou no exterior, poderão realizar a entrevista via Skype.
A solicitação deve ser realizada via e-mail para mestradosespecializados@fgv.br.
O candidato que não comparecer à entrevista nas datas, horários e locais determinados será
considerado reprovado do Processo Seletivo. Para aqueles que precisarem de
reagendamento, ficará a critério da Coordenação realocar ou não o(a) candidato(a);

Cronograma
1º PERÍODO DE INSCRIÇÕES:
06/01
03/03
09/03
17 e 18/03
28/03
Até 06/04

INÍCIO DAS INSCRIÇÕES 1º PERÍODO DO PROCESSO SELETIVO
FINAL DAS INSCRIÇÕES 1º PERÍODO DO PROCESSO SELETIVO
DIVULGAÇÃO DE LISTA DE CONVOCADOS PARA ENTREVISTA 1º PERÍODO
ENTREVISTAS 1º PERÍODO
DIVULGAÇÃO DE APROVADOS 1º PERÍODO
MATRÍCULA DOS APROVADOS 1º PERÍODO

2º PERÍODO DE INSCRIÇÕES:
03/03
05/05
12/05

INÍCIO DAS INSCRIÇÕES 2º PERÍODO DO PROCESSO SELETIVO
FINAL DAS INSCRIÇÕES 2º PERÍODO DO PROCESSO SELETIVO
DIVULGAÇÃO DE LISTA DE CONVOCADOS PARA ENTREVISTA 2º PERÍODO
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19 e 20/05
30/05
Até 08/06

ENTREVISTAS 2º PERÍODO
DIVULGAÇÃO DE APROVADOS 2º PERÍODO
MATRÍCULA DOS APROVADOS 2º PERÍODO

3º PERÍODO DE INSCRIÇÕES:
05/05
15/06
22/06
29 e 30/06
11/07
Até 19/07

INÍCIO DAS INSCRIÇÕES 3º PERÍODO DO PROCESSO SELETIVO
FINAL DAS INSCRIÇÕES 3º PERÍODO DO PROCESSO SELETIVO
DIVULGAÇÃO DE LISTA DE CONVOCADOS PARA ENTREVISTA 3º PERÍODO
ENTREVISTAS 3º PERÍODO
DIVULGAÇÃO DE APROVADOS 3º PERÍODO
MATRÍCULA DOS APROVADOS 3º PERÍODO

Matrícula
O candidato(a) convocado(a) deverá apresentar os seguintes documentos:
1. Diploma de Graduação;
2. Cédula de Identidade (RG ou RNE – para registro do seu futuro diploma – não é aceito
CNH);
3. Certidão de Nascimento ou Casamento;
4. Boleto Bancário (referente ao pagamento da primeira mensalidade do curso, deve ser
quitado para a sua apresentação na efetivação da matrícula);
5. Contrato de Prestação de Serviços Educacionais (duas vias);
6. Ficha de Matrícula
Os documentos deverão ser entregues em uma cópia previamente autenticada ou em
cópia simples acompanhada dos originais para veriﬁcação.

Investimento
Certificado de Competência em Competitividade em SCM
Duração: 1 ano
Valor: R$ 21.000,00 mil (em 12X ou a vista com 10%)
Total de Créditos: 5 créditos

Certificado de Competência em Estratégia de SCM
Duração: 1 ano
Valor: R$ 21.000,00 mil (em 12X ou a vista com 10%)
Total de Créditos: 5 créditos
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Certificado de Competência em Inovação em SCM
Duração: 1 ano
Valor: R$ 25.200,00 mil (em 12X ou a vista com 10%)
Total de Créditos: 6 créditos

Certificado de Competências de Big Data Aplicada a Cadeias
Duração: 1 ano
Valor: R$ 8.400,00 (em 12X ou a vista com 10%)
Créditos: 2 créditos

Certificado em Competências Analíticas em SCM
Duração: 1 ano
Valor: R$ 21.000,00 mil (em 12X ou a vista com 10%)
Total de Créditos: 5 créditos

Certificado em Competências de Liderança
Duração: 1 ano
Valor: R$ 16.800,00 mil (em 12X ou a vista com 10%)
Créditos: 4 créditos
Certificado em Competências Financeiras e de Projetos em SCM
Duração: 6 meses
Valor: R$ 12.600,00 mil (em 12X ou a vista com 10%)
Créditos: 3 créditos

Certificado em Competências Relacionais de Cadeias
Duração: 1 ano
Valor: R$ 21.000,00 mil (em 12X ou a vista com 10%)
Total de Créditos: 5 créditos

Certificado em Gestão de Riscos e Sustentabilidade na Cadeia de Suprimentos
Duração: 1 ano
Valor: R$ 16.800,00 mil (em 12X ou a vista com 10%)
Créditos: 4 créditos
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ANEXO I – SOLICITAÇÃO DE INCLUSÃO DE NOME SOCIAL
1.
Em atendimento aos termos da legislação em vigor, Resolução CNE/CP nº 01 de 19/01/2018,
que dispõe sobre o direito ao uso do nome social, o candidato poderá realizar sua solicitação, mediante
requerimento, a ser encaminhada juntamente com a documentação de inscrição no processo seletivo,
no prazo estabelecido no Cronograma (Anexo I).
2.
Em caso de aprovação no Processo Seletivo, o formulário e a documentação específica deverão
ser apresentados no ato da matrícula, conforme Cronograma (Anexo I).
3.
A FGV reserva-se o direito de exigir, a qualquer tempo, outros documentos comprobatórios
quanto à solicitação de inclusão de Nome Social.

SOLICITAÇÃO DE INCLUSÃO DE NOME SOCIAL
Resolução CNE/CP nº 01 de 19/01/2018
ALUNO(A):
NOME CIVIL:
NOME SOCIAL:
Nº MATRÍCLA:

CURSO:

TELEFONE:

E-MAIL:

RESPONSÁVEL LEGAL:
TELEFONE:

E-MAIL:
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ANEXO II – PESSOA COM DEFICIÊNCIA

1. O candidato com deficiência, que necessite de condições específicas para a realização das
provas e entrevista, deverá realizar, no ato da inscrição, o upload do laudo médico,
informando sua necessidade específica, no prazo descrito no Cronograma (Anexo I).
2. O laudo médico anexado deverá conter informações exatas e fidedignas, sob pena do
candidato responder contra a fé pública e de ser eliminado do Processo Seletivo ou,
posteriormente, do curso.
3. Cabe ao candidato prestar todas as informações necessárias a seu atendimento. A ausência
da documentação solicitada neste Edital implicará na realização das provas nas mesmas
condições dos demais candidatos.
4. Se aprovado no Processo Seletivo e, caso necessite de recursos específicos para mobilidade,
acompanhamento das aulas e atividades acadêmicas, o candidato deverá formalizá-lo
através de formulário específico no ato da matrícula, anexando laudo médico e descrevendo
o(s) recurso(s) necessário(s).
5. O atendimento às condições especiais ficará sujeito à análise da legalidade, viabilidade e
razoabilidade do pedido. O parecer será comunicado ao inscrito em um prazo de até 07 (sete)
dias úteis após sua solicitação.
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