
 

 

 

                               

FACULDADE PERNAMBUCANA DE SAÚDE - FPS 

PROJETO DE UMA DOSE DE ESPERANÇA – Nº 32 – 1ª Edição 

RESULTADO DOS APROVADOS NA 1º ETAPA – ANO 2023.1 / 2023.2 

CURSO DE PSICOLOGIA 

Os candidatos listados abaixo irão concorrer no processo da segunda etapa onde: 

a. Será realizada de forma presencial. 

b. Nesta etapa o candidato irá responder de forma presencial e escrita 16 (dezesseis) 

questões objetivas de múltipla escolha, sendo atribuído valor (0,625) para cada questão. 

c. O resultado será conferido numa escala de notas de 0 a 10. 

d. Para ser aprovado nesta etapa o candidato deve tirar nota igual ou maior que 7,5 (sete 

vírgula cinco), pontuando 12 ou mais questões. 

e. A classificação será realizada por curso. 

f. Os candidatos poderão acessar no final deste edital as referências a fim de auxiliá-

los na realização da segunda etapa deste processo seletivo. 

A segunda etapa acontecerá no dia 22/11/2022 às 17h30, na SALA DE EXPOSIÇÃO 7 (Bloco 
B – 1º Andar) do Campus FPS.  

Parágrafo primeiro – Haverá tolerância de 10min, para entrar na sala. O candidato que ultrapassar esse 

prazo estará desclassificado. A referência de horário será o relógio do tutor responsável pelo processo seletivo. 

Parágrafo segundo – A lista dos candidatos aprovados na segunda etapa será publicada no site 

da FPS (www.fps.edu.br), a partir do dia 24/11/2022. 

 

Os candidatos que não estiverem dentro das normas do processo seletivo, serão automatica-
mente desclassificados. 

 

N. Candidato Curso Matricula 

1 Beatriz Moreira Alcântara de Siqueira Psicologia 2021110007 

2 Gabriela Alves Frazão de Santana Psicologia 2021110051 

3 Isadora Helena de Medeiros Franco Pereira Psicologia 2022110017 

4 Juliana Lins Ferreira Psicologia 2020110076 

5 Leticia Roma Psicologia 2021210015 

6 Luisa Sial De Moraes Andrade Psicologia 2022110028 

7 Sofia de Oliveira Perrusi Arruda Psicologia 2020110020 

 
 

Coordenação de Extensão e Responsabilidade Social – FPS.  
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