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CESUMAR DE LONDRINA  
Aditivo I ao Edital nº 01/2018, de 19 de março de 2018 

 
A Direção da Faculdade Cesumar de Londrina, Faculdade Integrada de Londrina e Faculdades de Inovação 
Tecnológica de Londrina no uso de suas atribuições, considerando o disposto no Edital 01/2018, em seu capítulo II 
e artigo 2º que se refere à disponibilização de novas provas, torna pública a alteração e inserção de nova data de 
prova ao Processo Seletivo Programado de Segundo Semestre de 2018. 
 

CAPÍTULO I – DAS DATAS DE PROVAS 
 
ARTIGO 1º - Fica alterada a data do processo seletivo programado para 12 de julho de 2018, das 19h às 21h. As 
inscrições serão realizadas no período de 11 de junho a 12 de julho de 2018. 
 

ARTIGO 2º - Inclui-se ao processo seletivo a data de 21 de julho de 2018, das 14h às 16h. As inscrições serão 
realizadas no período de 11 de junho a 21 de julho de 2018. 
  

ARTIGO 3º - As inscrições para o Processo Seletivo, serão realizadas pela internet - site 
www.unicesumar.edu.br ou na Instituição. O candidato deverá preencher o formulário de inscrição e selecionar a 
data de prova desejada, entre as opções. 
 

CAPÍTULO II -  DA SELEÇÃO 
 
ARTIGO 4º - A prova será estruturada de forma a avaliar a capacidade do candidato em relacionar ideias das 
diversas áreas do saber com conhecimentos fundamentais para o exercício consciente de cidadania. As provas 
para todos os cursos serão compostas por questões objetivas de múltipla escolha, com apenas uma alternativa 
correta. 
 
ARTIGO 5º - Conteúdo da Prova 
 

Conteúdo 

Conhecimento - Ensino Médio 

 

ARTIGO 6º - Na existência de vagas remanescentes, nos cursos cujas vagas não forem totalmente preenchidas, 
serão abertas novas provas ou ingresso de candidatos portadores de diploma de ensino superior, transferências 
de outras instituições de ensino superior ou pela análise de histórico escolar do ensino médio ou equivalente.  
 
ARTIGO 7º - Ratificam-se todas as demais disposições do Edital nº 01/2018, de 19 de março de 2018. 

 
Londrina, 11 de junho de 2018. 

 
 

 
 

Wilson de Matos Silva Filho 
Direção 
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