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Onde se lê: 

ANEXO 4 
 

CRONOGRAMA 
 

EVENTO DATA 

Publicação do 

Edital 
13/10/2021 

Inscrições  
As Inscrições poderão ser realizadas a partir do dia 

13/10/2021 e até o dia 01/11/2021 ou enquanto tivermos a 

disponibilidade das vagas. 

Resultado 

O resultado dos candidatos classificados, de acordo com os 
critérios estabelecidos, será divulgado a partir do dia 
03/11/2021 em nosso site www.fps.edu.br, juntamente 
com o Edital de Matrícula. 

Matrículas 

Financeira 

As matrículas serão realizadas de acordo com datas e 
orientações estabelecidas em Edital de Matricula a ser 
publicado no site www.fps.edu.br  período de 03/11/2021  
A 12/11/2021 

Entrega 

Documentos 
A documentação deverá ser enviada no período de 12/11 
até 02/12/2021 

                                    

*** Os prazos dos procedimentos devem ser seguidos de acordo com o 

cronograma. Não sendo cumpridos por parte do candidato, o mesmo será 

desclassificado e a vaga será destinada ao remanejado em classificação. 

 

 

Leia-se:  
 
 
 
 
 

http://www.fps.edu.br/
http://www.fps.edu.br/


 

 

 

 

ANEXO 4 
 

CRONOGRAMA 
 

EVENTO DATA 

Publicação do 

Edital 
13/10/2021 

Inscrições  
As Inscrições poderão ser realizadas a partir do dia 

13/10/2021 e até o dia 01/11/2021 ou enquanto tivermos a 

disponibilidade das vagas. 

Resultado 
O resultado dos candidatos classificados, de acordo com os 
critérios estabelecidos, será divulgado a partir do dia 
03/11/2021 em nosso site www.fps.edu.br. 

Matrículas 

Financeira 

As matrículas serão realizadas de acordo com datas e 
orientações estabelecidas em Edital de Matricula publicado 
no site www.fps.edu.br  no dia 11/11/2021 

Entrega 

Documentos 
A documentação deverá ser enviada no período de 29/11 
até 07/12/2021 

                                    

*** Os prazos dos procedimentos devem ser seguidos de acordo com o 

cronograma. Não sendo cumpridos por parte do candidato, o mesmo será 

desclassificado e a vaga será destinada ao remanejado em classificação. 

 

Recife, 11 de novembro de 2021. 
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