
 

 

São Paulo, 11 de junho de 2019. 

EDITAL DO PROCESSO SELETIVO PARA VAGAS REMANESCENTES DO CURSO DE MESTRADO 

PROFISSIONAL EM CONTROLADORIA E FINANÇAS PARA O 2º SEMESTRE DE 2019 

1. Este edital refere-se ao processo seletivo do Curso de Mestrado Profissional (stricto sensu) em 
Controladoria e Finanças da Faculdade FIPECAFI, para ingresso no segundo semestre de 2019, 
com oferecimento de até quinze (15) vagas. 

2. O processo seletivo é composto por quatro (4) etapas, a saber:  

2.1 Prova de redação, individual, que consiste no desenvolvimento de um texto 
relacionado à gestão de organizações, ou temas afetos à economia de forma geral. 
Avalia-se a capacidade de reflexão e de análise crítica dos candidatos, bem como a 
correta utilização de conceitos gerais de gestão e de conceitos específicos das áreas de 
concentração do curso, além da habilidade de comunicação escrita e do correto 
emprego da gramática e da ortografia da língua portuguesa.  

2.2 Prova de proficiência na língua inglesa, individual, em que se avalia a capacidade de 
compreensão dos candidatos de texto que verse sobre temas contemporâneos, 
relacionados às áreas de concentração do curso.  Não é permitido o uso de dicionário. 
Parágrafo único: Candidatos que comprovem aproveitamento mínimo de sessenta (60) 
pontos do TOEFL, ou equivalente (TOEIC – IELTS), com prazo de emissão de até dois (2) 
anos, são dispensados. O comprovante digitalizado deverá ser enviado por e-mail na 
data da inscrição para a secretaria do curso (mestrado@fipecafi.org), e o seu original 
apresentado no dia da prova 

2.3 Entrevista, que consiste em buscar evidências que demonstrem um perfil adequado 
a um candidato de curso em nível stricto sensu e de seu potencial de desenvolvimento. 

2.4 Análise de currículo, em que se avalia a trajetória profissional do candidato e seu 
alinhamento ao curso. 

3. Poderão candidatar-se brasileiros diplomados em cursos regulares de graduação 
reconhecidos pelo MEC e estrangeiros residentes no Brasil, portadores de diploma de 
graduação reconhecido pelo MEC ou convalidado por Instituição de Ensino Superior Pública. 
Egressos de cursos sequenciais, ou de formação específica, não poderão se candidatar. 

4. As inscrições estarão abertas no período de 11/06/2019 a 12/07/2019 e deverão ser 
realizadas, única e exclusivamente, via internet, por meio de acesso ao site:  
http://sia.fipecafi.org/candidato/entrar?cursoId=549 

4.1. Os candidatos deverão enviar por e-mail (secretaria.mestrado@fipecafi.org), no ato 
da inscrição, o seu Curriculum Vitae ou o link para o Currículo Lattes. 

4.2. As inscrições estarão efetivadas mediante pagamento da taxa no valor de R$190,00 
(cento e noventa reais), por meio de boleto bancário gerado ao final da inscrição, cartão 
de crédito ou de débito. 
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5. As etapas do processo seletivo ocorrerão de acordo com o seguinte calendário: 

 

                     Etapas Datas e Horários  

Inscrições 11/06/2019 a 12/07/2019 

Prova de redação 13/07/2019, das 9h às 10h 

Prova de proficiência na língua inglesa 13/07/2019, das 10h às 11h30 

Entrevista 13/07/2019, das 11h30 às 17h 

Divulgação da lista dos aprovados (no site) Até 15/07/2019 

Matrículas 16/07/2019 a 19/07/2019 

Início das aulas 12/08/2019 
 

 
6. As provas e as entrevistas serão realizadas no edifício-sede da Faculdade FIPECAFI, localizado 
à Rua Maestro Cardim, 1170, 8º andar, Bela Vista, São Paulo - SP. 

 
7. Os candidatos selecionados deverão efetuar matrícula no período de 16 a 19 de julho de 
2019, no endereço indicado no item seis (6) acima, na secretaria do curso. Na oportunidade, 
deverão ser apresentados os originais dos seguintes documentos: 

a) RG 
b) Passaporte ou RNE (somente para estrangeiros) 
c) CPF 
d) Histórico escolar do curso de graduação 
e) Diploma de curso de graduação 
f) Foto 3x4 
 

8. O investimento total é de vinte e quatro (24) parcelas mensais de R$2.615,00 (dois mil, 
seiscentos e quinze reais), atualizadas monetariamente anualmente. 

9. Os casos não previstos neste edital serão resolvidos pela Diretoria da Faculdade FIPECAFI, 
ouvida a comissão do Processo Seletivo. 

 

 

 

 

Professor João Domiraci Paccez 

Diretor de Cursos da FIPECAFI 


