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ADITAMENTO No 02 DE 15/02/2023 AO  

EDITAL Nº 144 DE 19/09/2022 

 

 PROCESSO SELETIVO - 2023 

Vestibular tradicional 
 
 

Atualiza o item 1, referente às formas de ingresso, o item 4A referente à Prova Mérito  
e o item 6, referente à matrícula. 

 
A Faculdade Positivo Londrina publica o presente aditamento ao Edital do Processo Seletivo para 

ingresso no primeiro de 2023, conforme indicado a seguir:   
 

1.Das formas de ingresso: O Processo Seletivo da Faculdade Positivo Londrina para o 1º semestre de 
2023, ocorrerá por 5 (cinco) formas de ingresso: Prova Agendada, Prova online, Enem, Encceja e Prova 
mérito. A Prova Tradicional não é mais ofertada desde 26 de janeiro de 2023.  
 
4A. Prova mérito: Prova remota, das 19h às 21h. Prova específica para os dias 26 de janeiro e 31 de 
janeiro de 2023 (2ª chance), 05 de fevereiro, 09 de fevereiro (2ª chance), 09 de março, 23 de março e 
13 de abril de 2023. 4A.1- A prova consiste em redação com valores de 0,0 (zero) a 10,0 (dez) pontos 
com peso 10 (dez). 4A.2 - O candidato que não alcançar 10% do valor da prova será considerado 
reprovado.  
 
6. Da matrícula: 
6.3 Após sua matrícula digital, os seguintes documentos devem ser postados na plataforma de 
matrícula digital: 
(...) 
c) Caso o candidato seja menor de 18 anos deverá entregar a cópia do CPF de seu responsável legal 
(imprescindível para a matrícula). 

6.3.3 É imprescindível que o candidato preencha completamente e de forma fidedigna os seus dados 
no formulário de cadastro, tais como: dados pessoais (número do CPF e RG) e endereço residencial. 

 6.5. O candidato que deixar de apresentar em até 30 dias após a efetivação da matrícula, todos os 
documentos exigidos, estará sujeito ao cancelamento da matrícula ou bloqueio de sua rematrícula 
para o semestre seguinte. 

Todos os demais quesitos permanecem de acordo com o estabelecido em edital. 
 
 

Profa. Dra. Janice Valia de los Santos 
Presidente da Comissão 


