ERRATA EDITAL Nº 055/2018
VESTIBULAR 2019.1 FPS
FACULDADE PERNAMBUCANA DE SAÚDE

No Item 2: Inscrições e na letra g
Onde se lê:

A inscrição no Vestibular FPS 2019.1 deverá ser realizada a partir das 9h do dia 26 de
setembro de 2018 até o dia 11 de novembro de 2018, exclusivamente via internet,
inadmitidas inscrições por qualquer outro meio.
Leia-se:

A inscrição no Vestibular FPS 2019.1 deverá ser realizada a partir das 9h do dia 26 de
setembro de 2018 até o dia 15 de novembro de 2018, exclusivamente via internet,
inadmitidas inscrições por qualquer outro meio.
No mesmo item, letra g)
Onde se lê:

g)Para emitir o boleto de pagamento da taxa de inscrição, clique em “EMITIR BOLETO”
e imprima o boleto, personalizado, no valor correspondente ao curso pretendido. O
pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 12/11/2018,
impreterivelmente, conforme os valores informados a seguir.
Leia-se:

g)Para emitir o boleto de pagamento da taxa de inscrição, clique em “EMITIR BOLETO”
e imprima o boleto, personalizado, no valor correspondente ao curso pretendido. O
pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 16/11/2018,
impreterivelmente, conforme os valores informados a seguir.

Onde se lê:
ANEXO 6
CRONOGRAMA DO VESTIBULAR FPS 2018.1
DATA

EVENTO

19/09/2018

Publicação do Edital

26/09/2018

Início das Inscrições para o Vestibular FPS 2019.1, exclusivamente via internet,
pelo site www.curseltec.com.br/fps

05 a 09/11/2018 Período para o candidato requerer atendimento especial (item 8 do edital).
11/11/2018

Último dia para inscrição no Vestibular FPS 2019.1.

12/11/2018

Último dia para pagamento da taxa de inscrição (o boleto deverá ser impresso
a partir do site www.curseltec.com.br/fps)

A partir do dia
21/11/2018

Impressão do CARTÃO DE INSCRIÇÃO (CI), de responsabilidade do candidato,
pelo site www.curseltec.com.br/fps

24 e 25/11/2018 Provas do Vestibular FPS 2019.1 para os candidatos ao curso de Medicina.

25/11/2018

Provas do Vestibular FPS 2019.1 para os candidatos aos cursos de Enfermagem,
Farmácia, Fisioterapia, Nutrição e Psicologia.

De 26 a
28/11/2018

Prazo para recurso ao gabarito das provas.

Até 07/12/2018

Divulgação dos resultados do Vestibular FPS 2019.1, juntamente com o Edital
de Matrícula, no site www.curseltec.com.br/fps

10,11,12,13,14,
Período de matricula para os candidatos aprovados no Vestibular FPS
17,18,19,20 e
2019.1
21/12/2018

ERRATA EDITAL Nº 055/2018
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Leia-se:
ANEXO 6
CRONOGRAMA DO VESTIBULAR FPS 2019.1
DATA

EVENTO

19/09/2018

Publicação do Edital

26/09/2018

Início das Inscrições para o Vestibular FPS 2019.1, exclusivamente via internet,
pelo site www.curseltec.com.br/fps

05 a 09/11/2018 Período para o candidato requerer atendimento especial (item 8 do edital).
15/11/2018

Último dia para inscrição no Vestibular FPS 2019.1.

16/11/2018

Último dia para pagamento da taxa de inscrição (o boleto deverá ser impresso
a partir do site www.curseltec.com.br/fps)

A partir do dia
22/11/2018

Impressão do CARTÃO DE INSCRIÇÃO (CI), de responsabilidade do candidato,
pelo site www.curseltec.com.br/fps

24 e 25/11/2018 Provas do Vestibular FPS 2019.1 para os candidatos ao curso de Medicina.

25/11/2018

Provas do Vestibular FPS 2019.1 para os candidatos aos cursos de Enfermagem,
Farmácia, Fisioterapia, Nutrição e Psicologia.

De 26 a
28/11/2018

Prazo para recurso ao gabarito das provas.

Até 07/12/2018

Divulgação dos resultados do Vestibular FPS 2019.1, juntamente com o Edital
de Matrícula, no site www.curseltec.com.br/fps

10,11,12,13,14,1
7,18,19,20 e
Período de matricula para os candidatos aprovados no Vestibular FPS 2019.1
21/12/2018

Recife, 06 de novembro de 2018.
DANIELA DE MOURA SERAFIM
SECRETÁRIA ACADÊMICA DA FPS

