
 

FACULDADE PERNAMBUCANA DE SAÚDE - FPS  

1ª ERRATA AO EDITAL Nº 061/2021 DO PROCESSO SELETIVO DO 

MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO PARA O ENSINO NA ÁREA DE 

SAÚDE 

 
 
Onde se Lê: 
 
13. CALENDÁRIO 

EVENTO DATA E LOCAL 

Período de inscrições  Período de 20 de setembro até as 23h e 59min 

do dia 08 de outubro de 2021, exclusivamente 

no site da FPS: www.fps.edu.br. 

Período de inscrições com solicitação de 

atendimento Preferencial  

20 de setembro a 08 de outubro de 2021, 

exclusivamente no site da FPS: www.fps.edu.br. 

Prova de conhecimentos específicos  Dia 14 de outubro de 2021, das 8:30h às 10h. 

(Prova on-line). 

Prova de inglês  Dia 14 de outubro de 2021, das 10h30 às 12:00h 

(Prova on-line). 

Divulgação dos classificados na prova de 

inglês e conhecimentos específicos (1ª 

etapa)  

A partir do dia 18 de outubro de 2021, no site da 

FPS www.fps.edu.br.  

Entrevista  

(restrita aos aprovados nas provas de inglês 

e conhecimentos específicos) 

Dia 22 de outubro de 2021, das 8h às 18h. 

(podendo extrapolar o horário/dia, a depender 

do número de candidatos inscritos).  

Resultado dos aprovados na seleção  A partir do dia 26 de outubro de 2021, no site da 

FPS www.fps.edu.br.  

Período de recurso (se houver)  Dia 27 e 28 de outubro de 2021, requerimento 

feito através do link agora.fps.edu.br  

Resultado final da seleção do Mestrado, após 

recurso. 

A partir do dia 29 de outubro de 2021, no site da 

FPS www.fps.edu.br. 

Divulgação do edital de matrícula A partir do dia 29 de outubro de 2021, no site da 

FPS www.fps.edu.br. 

Período de matrícula no Mestrado  

 

No período de 02 a 22 de novembro de 2021.  

Início do curso  Dia 26 de novembro de 2021.  
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Leia-se: 
 
13. CALENDÁRIO 

EVENTO  DATA E LOCAL  

Período de inscrições   

Período de 20 de setembro até as 23h e 59min 
do dia 05 de novembro de 
2021, exclusivamente no site da 
FPS: www.fps.edu.br.  

Período de inscrições com solicitação de 
atendimento Preferencial   

20 de setembro a 04 de novembro de 

2021, exclusivamente no site da 
FPS: www.fps.edu.br.  

Prova de conhecimentos específicos   
Dia 10 de novembro de 2021, das 8:30h às 10h. 
(Prova on-line).  

Prova de inglês   
Dia 10 de novembro de 2021, das 10h30 às 
12:00h (Prova on-line).  

Divulgação dos classificados na prova de 
inglês e conhecimentos específicos (1ª 
etapa)   

A partir do dia 12 de novembro de 2021, no site 
da FPS www.fps.edu.br.   

Análise do currículo e pré-projeto  Período de 12 a 19 de novembro de 2021.  

Entrevista   
(restrita aos aprovados nas provas de inglês 
e conhecimentos específicos)  

Dia 24 de novembro de 2021, das 8h às 18h.  
(podendo extrapolar o horário/dia, a depender 
do número de candidatos inscritos).   

Resultado dos aprovados na seleção   
A partir do dia 26 de novembro de 2021, no site 
da FPS www.fps.edu.br.   

Período de recurso (se houver)   
Dia 29 de novembro de 2021, requerimento 
feito através do e-
mail secretariaacademica@fps.edu.br   

Resultado final da seleção do Mestrado, após 
recurso.  

A partir do dia 01 de dezembro, no site da 
FPS www.fps.edu.br.  

Divulgação do Edital de Matrícula 
A partir do dia 26 de novembro de 2021, no site 
da FPS www.fps.edu.br.  

Período de matrícula no Mestrado   
 

No período de 01 a 08 de dezembro de 2021.   

Aula inaugural   Dia 10 de dezembro de 2021.   

 

 
 

 

Recife, 08 de outubro de 2021. 
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