
 

FACULDADE PERNAMBUCANA DE SAÚDE – FPS 

ERRATA Nº 02 DO EDITAL Nº 066/2021 DE MONITORIA PARA O CURSO DE 

MEDICINA 

 
 
Onde se Lê: 
 

3. CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO 

1ª. etapa eliminatória: 
 
- Teste com 10 (dez) questões de múltipla escolha. 
 
- Duração: 40 minutos (incluindo preenchimento de gabarito). 
 
- Escala de notas de 0 a 10,0. 
 
- Peso 7. 
 
- Modalidade presencial. Orientações sobre local e horários serão divulgados pela FPS. 
 
- Nota mínima para classificação para a 2a. etapa: 6,0 (seis), sendo que a quantidade de 

candidatos que avançam para 2a. etapa será o dobro da quantidade de vagas para o 

laboratório pretendido. 

2ª. etapa: Carta de Intenção 
 
Poderão participar desta etapa APENAS candidatos com nota igual ou superior a 6,0 (seis) na 
primeira etapa, em quantidade máxima equivalente ao dobro do número de vagas do 
laboratório pretendido. O candidato deverá submeter uma carta de intenção, que será 
pontuada pela Comissão de Seleção da Monitoria, conforme critérios pré-estabelecidos.  
 

- Escala de notas de 0 a 10,0. Será conferida por consenso entre os dois tutores. 

 
-  Peso 1. 

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  

 



 

Leia-se:  

3. CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO 

1ª. etapa eliminatória: 
 
- Teste com 10 (dez) questões de múltipla escolha. 
 
- Duração: 40 minutos (incluindo preenchimento de gabarito). 
 
- Escala de notas de 0 a 10,0. 
 
- Peso 7. 
 
- Modalidade presencial. Orientações sobre local e horários serão divulgados pela FPS. 
 
- Nota mínima para classificação para a 2a. etapa: 6,0 (seis), sendo que a quantidade de 

candidatos que avançam para 2a. etapa será o dobro da quantidade de vagas para o 

laboratório pretendido. 

2ª. etapa: Carta de Intenção 
 
Poderão participar desta etapa APENAS candidatos com nota igual ou superior a 6,0 (seis) na 
primeira etapa, em quantidade máxima equivalente ao dobro do número de vagas do 
laboratório pretendido. O candidato deverá submeter uma carta de intenção, que será 
pontuada pela Comissão de Seleção da Monitoria, conforme critérios pré-estabelecidos.  
 

- Escala de notas de 0 a 10,0. Será conferida por consenso entre os dois tutores. 

 
-  Peso 3. 
 

- 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  3 

Média final = (0,7 x nota do Teste) + (0,3 x nota da 
Carta)  

0 a 10  

 

 

 

Recife, 26 de outubro de 2021. 


