
 

 

FACULDADE PERNAMBUCANA DE SAÚDE - FPS  

ERRATA Nº 03 DO EDITAL Nº 304/2020 DE MONITORIA PARA O CURSO DE 

MEDICINA 

 

 

A Coordenação dos Laboratórios, em conjunto com as coordenações de cada laboratório, 

resolveu modificar a modalidade da 1ª etapa da seleção da Monitoria de Medicina de presencial 

para modalidade remota (on-line), devido ao número elevado total de inscritos e com o objetivo 

de evitar aglomerações e garantir a segurança dos candidatos, docentes e funcionários da FPS.  

 

Onde se lê: 

 

“1ª. etapa eliminatória: 

- Modalidade presencial. 

 

Leia-se: 

 

“1ª. etapa eliminatória: 

- Modalidade on-line. O teste será realizado no dia 12 de dezembro de 2020 no formato on-line, 

por meio de ambiente virtual de aprendizagem, de acordo com os recursos disponíveis da FPS. 

 

- O teste terá duas partes: a primeira parte consistirá em teste com 8 questões de múltipla 

escolha, com duração de 16 (dezesseis) minutos, seguida de intervalo de 10 (dez) minutos. A 

segunda parte consistirá em duas questões abertas, com duração de 10 (dez) minutos. 

 

- Horário dos testes: 

- Anatomia: 1a. parte: 7h30; 2a. parte: 8h 

- Comunicação, Imagem e Recursos Digitais: 1a. parte: 8h20; 2a. parte: 9h. 

- Exame clínico: 1a. parte: 9h30; 2a. parte: 10h. 

- Procedimentos: 1a. parte: 10h30; 2a. parte: 11h. 

 



 

 

INSTRUÇÕES PARA REALIZAÇÃO DA PROVA ON-LINE: 

 

- O candidato devera ́providenciar para a realização da prova on-line, computador em espaço 

adequado que possua câmera, microfone, conexão à internet e alta capacidade de 

processamento de dados, igual ou superior à capacidade de um processador Intel core i3 e 

capacidade de memória aleatória (RAM) de no mínimo 2 (dois) GB (gigabytes) 

preferencialmente. O candidato também devera ́providenciar serviço de conexão com a internet 

com velocidade mínima sugerida de 2 Mbps (megabits por segundo). 

 

- O candidato é integralmente responsável pela garantia da qualidade de conexão via internet 

com o servidor de computadores da FPS, durante a realização do teste. 

 

- A FPS não se responsabilizara ́ por problemas técnicos externos à Instituição, como falta de 

energia, mal funcionamento do computador e/ou queda da conexão à Internet, entre outros, 

que impeçam a realização da prova pelo candidato. 

 

- As instruções de acesso do candidato à plataforma de Prova Virtual da FPS serão enviadas, pelo 

Núcleo de Educação à Distancia (EaD) da FPS, para o e-mail do candidato cadastrado, com até ́

48 (quarenta e oito) horas de antecedência do horário previsto para início do teste. 

 

- Durante a realização da prova on-line, os candidatos serão acompanhados remotamente, via 

plataforma de webconferência, por aplicadores(as). O acesso à sala de webconferência devera ́

ser feito com até 10 (dez) minutos de antecedência do início da prova on-line. O candidato será ́

desclassificado caso não acesse a plataforma de Prova Virtual da FPS. 

 

- O candidato somente poderá sair da sala de webconferência restando 05 (cinco) minutos para 

o término da prova on-line. 

 

- O candidato será desclassificado caso utilize durante a prova: celular, qualquer outro 

equipamento eletrônico e/ou aplicativo de comunicação ou similares; caderno, livro ou 

qualquer outro material não permitido neste Edital; mantenha celular e/ou qualquer outro 

equipamento, aplicativo de comunicação ou similares ligados durante a prova; caso seja 

identificado comunicação com outras pessoas, presencial ou digitalmente, com exceção dos 

aplicadores; 

 

- O candidato será desclassificado caso não se posicione adequadamente diante da webcam, 

após ter sido alertado pelos aplicadores; for identificado acessando qualquer site externo a 

plataforma de Prova Virtual da FPS, sala de webconferência ou qualquer recurso digital de 

pesquisa. 

 

 

 



 

 

 

- Finalizado o prazo para a realização da prova, o sistema de recepção on-line encerrara ́ o 

recebimento de respostas. Não serão aceitas respostas enviadas após o horário estabelecido 

para o término do teste. 

 

- O teste será encerrado no tempo determinado e todas as respostas serão enviadas 

automaticamente pelo sistema. 

 

 

 

 

 

Recife, 03 de dezembro de 2020. 


