EDITAL Nº 01/2016 - 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/2016 (Verão) 100% das vagas, ano de entrada
2017 do Curso Tecnologia em Construção de Edifícios.
1. FORMA DE INGRESSO NO CURSO
O ingresso no Curso para o ano letivo de 2017 dar-se-á por meio de avaliação de desempenho nas Provas do
Processo Seletivo, 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 2017, 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)
4. INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO
O vestibular acontecerá no dia 17/12/2016 das 14h às 17h30. Para participar do Processo Seletivo, os
interessados deverão realizar sua inscrição gratuitamente através do site www.idd.com.br no período de
28/11/2016 à 15/12/2016.
5. CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO
5.1 O Processo Seletivo será composto de Prova de Redação e Prova de Conhecimentos Gerais:
Prova de Redação (pontuação até 5,0 cinco pontos): Os temas de Redação, em número de dois, serão
indicados no ato da prova, de livre escolha pelo candidato; Prova de Conhecimentos Gerais (pontuação até 5,0
cinco pontos). Será composta de 50 questões (valendo 0,1 um décimo cada questão) de múltipla escolha.
Parágrafo único. Serão analisados na Prova de Redação: coerência e atualidade na abordagem do tema,
raciocínio lógico, reflexivo e crítico e domínio gramatical da linguagem escrita.
5.2 Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que obtiver nota zero na prova de Redação.
5.3 A pontuação mínima de aprovação será de 3,0 (três pontos) a partir do somatório das duas provas.
Relacionam-se os candidatos por ordem decrescente, considerando a MÉDIA FINAL obtida.
Curitiba, 28 de novembro de 2016.
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