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EDITAL Nº 131/2022 

FPS - FACULDADE PERNAMBUCANA DE SAÚDE 
ORIENTAÇÕES PARA MATRÍCULA DOS (AS) CANDIDATOS (AS) 

SELECIONADOS (AS) NO PROCESSO SELETIVO FPS  
 

ORIENTAÇÕES PARA MATRÍCULA DOS (AS) CANDIDATOS (AS) 
 

A Faculdade Pernambucana de Saúde torna públicos os procedimentos relativos à 
comprovação da documentação para os(as) candidatos(as) classificados(as) no Processo 
Seletivo FPS-IMIP, referentes às vagas do Curso em MBA Executivo em Gestão de Saúde. 
 
O Processo Seletivo de Admissão de Discentes se destina à avaliação da formação básica legal 
de todos aqueles candidatos classificados dentro do limite das vagas oferecidas e que tenham 
concluído o Ensino Superior ou equivalente. 

Os candidatos classificados no processo seletivo FPS-IMIP, deverão realizar a matrícula 
acessando o site www.fps.edu.br. O candidato será direcionado para o chatbot e deve 
informar e-mail e CPF para iniciar o processo de matrícula. 
 
 O processo de matrícula será 100% online e ocorrerá em três fases: 
 
1ª FASE – Emissão de boleto de matrícula disponível após aprovação no processo seletivo.  
* Somente a partir do pagamento do boleto, emitido no ato da inscrição para matrícula, é que 
será iniciado o procedimento de matrícula. 
* O pagamento do boleto não significará, automaticamente, a efetivação da matrícula.  
* Na hipótese de o pagamento do boleto não ser realizado até a data do seu vencimento, a 
matrícula será automaticamente cancelada, resultando no remanejamento da vaga do curso 
aos demais candidatos da lista de remanejamento. 

 
2ª FASE – Inclusão dos documentos de matrícula ocorrerá após a conclusão da 1ª fase. 
* Somente após o pagamento do boleto, emitido após assinatura de termo de reserva de 
vagas será iniciada a análise dos documentos. 
* Os documentos deverão ser anexados em local especificado no ambiente virtual da 
matrícula, sob responsabilidade exclusiva dos candidatos, e serão analisados pelos respectivos 
departamentos. 
* Havendo pendências ou irregularidades sanáveis na documentação analisada, o respectivo 
setor de análise, Ágora, entrará em contato com o candidato para a realização de ajustes e 
correções. 
* Se persistirem irregularidades sanáveis, ou havendo irregularidades insanáveis nos 
documentos do candidato, a matrícula será indeferida e o valor do boleto será devolvido ao 
RESPONSÁVEL FINANCEIRO e/ou BENEFICIÁRIO em até 10 dias. 

 
3ª FASE – Aceite do contrato 

* Após analisados e validados todos os documentos solicitados para efetivação da matrícula, 
o responsável financeiro e o benificiário deverão assinar o contrato de matrícula 
digitalmente, com Certificação Digital, conforme instruções realizadas pelo setor Ágora.  

http://www.fps.edu.br/
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RELAÇÃO DE DOCUMENTOS QUE DEVERÃO SER ANEXADOS NA 2ª FASE DA MATRÍCULA   

 
PESSOAIS 

 Cópia da Carteira de Identidade;  

 Cópia do CPF;  

 Cópia do comprovante de residência com CEP (conta de luz ou telefone);  

 Cópia do Comprovante de Quitação Eleitoral (última votação);  

 Cópia do Certificado de Quitação com o Serviço Militar. 
  

ESCOLARIDADE  

 Diploma 
 

  DOCUMENTOS FINANCEIROS OBRIGATÓRIOS 

 CPF do Responsável 

 Identidade do Responsável 
 

  DOCUMENTO ADICIONAL 

 Comprovante de vacinação Covid-19 
 

*Os documentos devem estar legíveis, em formato PDF, caso contrário serão 
novamente solicitados 
*Cadastro sujeito à consulta ao Serviço de Proteção ao Crédito 
*Documentos imprescindíveis para a realização da matrícula * 

 
Os candidatos são os responsáveis pelas informações prestadas e pelos documentos enviados.  
 
Não serão admitidos, por esta Instituição, documento ou informação falsos ou adulterados 
para distorcer a realidade. A ausência de documentação íntegra representa irregularidade 
insanável e enseja o indeferimento da matrícula, sem prejuízo das medidas cíveis e criminais 
cabíveis.  
 
Importante ressaltar que o artigo 299 do Código Penal brasileiro tipifica como crime de 
falsidade ideológica a conduta de omitir, em documento público ou particular, declaração que 
nele deveria constar, ou inserir declaração falsa ou diversa da realidade, com o fim de 
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. 
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Mensalidades 

VALORES CONDIÇÕES 

R$ 33.998,60 
 

A VISTA 
 

R$ 2.918,21 
 

12X 
 

R$ 1.983,25 
 

18X 
 

R$ 1.515,77 24X 

R$ 1.212,62 30X 

R$ 1.010,51 36X 

 
 
 

Observações:  
 

1) O MBA Executivo em Gestão da Saúde IMIP/FPS, terá um custo mensal para o 
candidato de R$1.515,77 (Hum mil quinhentos quinze reais e setenta e sete 
centavos), que deverá ser paga até o 5º dia útil de cada mês. 

 

 
CRONOGRAMA 

EVENTO DATA 

Publicação do Edital de Matrícula 03/11/2022 

1ª FASE – Emissão do boleto de 
matrícula 

Ocorrerá no prazo de 03 a 07/11/2022. A emissão 

do boleto será no site FPS 

2ª FASE – Inclusão dos documentos de 
matrícula para análise 

Ocorrerá após a conclusão da 1ª FASE, no prazo de 
04 a 10/11/2022 

3ª FASE – Aceite do contrato Ocorrerá após a conclusão da 2ª FASE. 

 


