EDITAL Nº 01/2020 PROCESSO SELETIVO
O Diretor Geral da Faculdade IDD, Professor Luis Cesar Siqueira De Luca no uso de suas atribuições,
torna pública a abertura das inscrições para o Processo Seletivo/2020, 100% das vagas, ano de entrada
2020 do Curso Tecnologia em Construção de Edifícios.
1. FORMA DE INGRESSO NO CURSO
O ingresso no Curso para o ano letivo de 2020 dar-se-á por meio de avaliação de desempenho na Prova
do Processo Seletivo ou por pontuação na prova do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM 2018 ou
2019, observadas as condições, procedimentos, regras e critérios descritos neste Edital.
2. VALIDADE DO PROCESSO
O presente Processo Seletivo tem validade somente para o ano letivo de 2020, não havendo reserva de
vaga para anos posteriores.
3. DESCRIÇÃO DO CURSO
Curso Superior de Tecnologia em Construção de Edifícios
Vagas: 25
Grau: Superior
Turno: Noturno
Duração: 6 semestres (no mínimo, desde que cumprida a carga horária total do curso)
Início: 20 julho de 2020
4. INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO
A Prova do Processo Seletivo pode ser agendada gratuitamente. Para marcar data e horário, os
interessados devem enviar um email a contato@idd.edu.br ou entrar em contato pelos telefones
disponíveis no site da instituição, entre o período de 02/03/2020 a 08/07/2020.
Para participar do Processo Seletivo através da pontuação obtida no ENEM, os candidatos devem enviar
o comprovante de notas para contato@idd.edu.br, entre o período de 02/03/2020 a 08/07/2020.
5. SOBRE A PROVA DO PROCESSO SELETIVO
A Prova do Processo Seletivo será composta de 50 questões de múltipla escolha (20 pontos cada uma)
contendo itens de Português, Matemática e Conhecimentos Gerais.
6. SOBRE O RESULTADO E AS MATRÍCULAS
O resultado do Processo Seletivo será publicado dia 10/07/2020. Serão aprovados os candidatos que
obtiverem as 25 melhores notas dentre candidatos que realizarem a Prova ou o ENEM.
A Faculdade IDD irá entrar em contato com os aprovados para efetivar a matrícula para o período letivo
2020, 2º semestre.

Curitiba, 01 de março de 2020.

Diretor Geral da Faculdade IDD

