
 

FACULDADE PERNAMBUCANA DE SAÚDE – FPS 

ERRATA Nº 01 DO EDITAL Nº 066/2021 DE MONITORIA PARA O CURSO DE 

MEDICINA 

 
 
Onde se Lê: 
 

5. CLASSIFICAÇÃO E CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

Etapas  Pontuação  Peso  

1a. Teste Múltipla Escolha (10 QME - 4 alternativas)  0 a 10  7  

2a. Carta de intenção  0 a 10  1  

3a. Coeficiente de Rendimento do período que está 
concorrendo  

0 a 10  2  

Média final = (0,7 x nota do Teste) + (0,1 x nota da 
Carta) + (0,2 x CR)  

0 a 10  

 

A classificação dos aprovados será realizada considerando-se o laboratório escolhido pelo 

candidato, e da maior para a menor nota. Após a divulgação da nota de cada etapa, os 

candidatos terão um prazo de até 2 (dois) dias corridos para contestar o seu resultado cabendo 

a Comissão de Seleção o direito de deferir ou indeferir a contestação. 

Após divulgação do resultado final, os candidatos terão prazo de até 02 (dois) dias corridos 

para contestar o seu resultado, a fim de se tomarem as medidas cabíveis à solicitação por 

parte da Comissão de seleção. 

 - Critérios de desempate para a 1a. e 2a. etapas: 
- 1º. Maior período  
- 2º. Maior idade  
- 3º. Maior média do laboratório pretendido 
 
Leia-se:  
 

- 5. CLASSIFICAÇÃO E CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

Etapas  Pontuação  Peso  

1a. Teste Múltipla Escolha (10 QME - 4 alternativas)  0 a 10  7  

2a. Carta de intenção  0 a 10  1  

3a. Coeficiente de Rendimento do período que está 
concorrendo  

0 a 10  2  

Média final = (0,7 x nota do Teste) + (0,1 x nota da 
Carta) + (0,2 x CR)  

0 a 10  

 



 

A classificação dos aprovados será realizada considerando-se o laboratório escolhido pelo 

candidato, e da maior para a menor nota. No caso do candidato que selecionar o laboratório 

que ainda está sendo cursado, o Coeficiente de Rendimento será o último do período concluído. 

Para Recursos Digitais, o Coeficiente de Rendimento será referente ao último do período 

cursado. Após a divulgação da nota de cada etapa, os candidatos terão um prazo de até 2 (dois) 

dias corridos para contestar o seu resultado cabendo a Comissão de Seleção o direito de deferir 

ou indeferir a contestação. 

 

Após divulgação do resultado final, os candidatos terão prazo de até 02 (dois) dias corridos 

para contestar o seu resultado, a fim de se tomarem as medidas cabíveis à solicitação por 

parte da Comissão de seleção. 

 

 - Critérios de desempate para a 1a. e 2a. etapas: 
- 1º. Maior período  
- 2º. Maior idade  
- 3º. Maior média do laboratório pretendido 

 

 

Recife, 22 de outubro de 2021. 


