
 

 
 

 
ENEM 2020.2 

 
EDITAL NORMATIVO 

 
A Faculdade Damásio, por seu Diretor Geral, no uso de suas atribuições legais, torna público, para 
conhecimento dos interessados, o presente Edital, contendo as normas, rotinas e procedimentos referentes 
à realização do ENEM 2020.2, destinado ao preenchimento de 100 (cem) vagas oferecidas para o segundo 
período letivo do ano de 2020, no curso de graduação em DIREITO da Faculdade Damásio de São Paulo 
- SP. 
 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
1.1. O ENEM 2020.2 - DAMÁSIO está aberto a alunos que já concluíram o Ensino Médio.  
 
2. DO CURSO OFERECIDO 

 
2.1. O curso oferecido é o de Bacharelado em DIREITO. 
2.2. Seguem informações sobre o curso, as vagas e os turnos. 

QUADRO 1 - INFORMAÇÕES SOBRE O CURSO 
CÓD CURSOS TURNO VAGAS 
100 DIREITO  Matutino 50 
101 DIREITO  Noturno 50 

 
3. DAS INSCRIÇÕES 

 
3.1. A inscrição do candidato implica o conhecimento e a aceitação das regras e condições estabelecidas 
neste edital, acerca das quais não poderá alegar desconhecimento. 
3.2. As inscrições para o ENEM 2020.2 - DAMÁSIO serão recebidas exclusivamente por meio da 
internet, no período até dia 19/09/2020.  
3.3. No ato da inscrição, o candidato deverá informar o curso/turno para o qual deseja concorrer. 
3.4. O preenchimento correto da ficha de inscrição é de total responsabilidade do candidato. 
3.4.1. Cabe exclusivamente ao candidato as consequências decorrentes de sua omissão em solicitar 
correções de seus dados cadastrais. 
3.5. Para se inscrever no ENEM 2020.2 - DAMÁSIO o candidato deverá acessar o endereço eletrônico 
https://www.damasio.com.br/faculdade-damasio e, por meio do link referente ao processo, preencher a 
Ficha de Inscrição e transmitir os dados pela internet. 
3.5.1. Taxa de inscrição do Processo Seletivo ENEM 2020.2: 

• Isento 

http://damasio.devrybrasil.edu.br/


 

3.5.2. A DAMÁSIO não se responsabiliza por solicitações de inscrições via internet não recebidas por 
motivo de falha técnica de computadores, falhas de comunicação, congestionamento de linhas de 
comunicação, falta de energia elétrica, bem como de outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a 
transferência de dados. 
3.6. Mais informações referentes ao Processo Seletivo ENEM do segundo semestre de 2020 poderão 
também ser obtidas pelo telefone 0800 771 8040 das 08h00 às 20h40 (segunda a sexta), das 08h00 às 
14h20 (sábado), ou na internet no site https://www.damasio.com.br/faculdade-damasio. 
3.7. Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, caso haja falsidade de documentos e/ou declaração 
apresentados para a inscrição no certame, ainda que verificadas posteriormente, eliminarão o candidato 
do ENEM 2020.2 - DAMÁSIO, anulando-se todos os atos decorrentes da inscrição. 
 
4. CRITÉRIO DE SELEÇÃO 
 
4.1. A seleção do Processo Seletivo ENEM 2020.2 - DAMÁSIO compreende a nota do Certificado ENEM 
de acordo com os seguintes critérios: 

Certificado Critério Período 

ENEM Nota com média aritmética igual ou superior 
a 350 pontos 

Nota válida a partir do ENEM de 2010  

 
1. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 
 
1.1. O Resultado do ENEM 2020.2 - DAMÁSIO sairá 72 horas úteis após a inscrição. 

Certificado Resultado Observação 

ENEM 72 horas úteis após a inscrição 
Para os candidatos que realizaram o ENEM entre 2010 e 
2019. 

 

 
2. DA MATRÍCULA 
  
2.1. A matrícula dos candidatos classificados no ENEM 2020.2 - DAMÁSIO será realizada na Faculdade 
Damásio, Rua da Glória, 195, Liberdade, São Paulo - SP. 
2.1.1. O não comparecimento do candidato no prazo estipulado implicará a perda do direito à matrícula, 
excluindo-o de qualquer convocação posterior.  

Período de Matrícula 

Durante 5 dias após a divulgação do resultado 
 
2.2. No ato da matrícula os candidatos classificados, ou seus representantes, terão que apresentar os 
originais dos documentos abaixo relacionados, acompanhados de fotocópias que serão retidas para a 
formação do prontuário e cadastro do aluno. 

http://damasio.devrybrasil.edu.br/


 

QUADRO 5 - RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA 
SEQ. TIPO 

1 Certidão de Nascimento ou de Casamento; 
 2 Cédula de Identidade; 
 3 CPF; 
 4 Comprovante de Residência; 
 5 Certificado ou Diploma de Conclusão do Ensino Médio ; 

6 Histórico Escolar do Ensino Médio; 
7 Fotografias (duas) no formato 3x4, coloridas, recentes; 

8 Contrato de Prestação de Serviços Educacionais devidamente assinado pelo candidato; se menor de 18 anos, pelo pai ou responsável 
(documento emitido pela Faculdade Damásio). 
  

2.3. A matrícula não será realizada sem a apresentação de todos os documentos exigidos.  
2.4. A matrícula poderá ser feita por terceiros, procuradores legalmente habilitados, mediante a 
apresentação do respectivo mandato, contendo poderes específicos para tanto, com firma reconhecida e 
apresentação de documento de identificação do procurador. 
 
3. DAS VAGAS REMANESCENTES 
3.1. As vagas não preenchidas após a classificação ordinária e a matrícula regular, caso existentes, serão 
oferecidas, em data oportunamente divulgada, por meio de um novo processo de seleção e poderão ser 
utilizadas para preenchimento em outro processo seletivo do mesmo ciclo. 
 
4.  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
4.1. A inscrição do candidato importará no conhecimento das presentes instruções e na aceitação das 
condições do ENEM 2020.2 - DAMÁSIO, tais como se acham estabelecidas neste Edital e nos demais a 
serem publicados. 
4.2. A falsidade de afirmativas e/ou irregularidades de documentos, ainda que verificada posteriormente, 
eliminarão o candidato do certame, anulando-se todos os atos decorrentes da inscrição. 
4.3. Sempre que necessário, serão publicados editais, normas complementares e avisos oficiais sobre o 
Processo Seletivo, na internet no site https://www.damasio.com.br/faculdade-damasio e fixadas no mural 
da Faculdade Damásio. 
4.4. A Faculdade Damásio reserva-se o direito de não formar turmas caso o número de matriculados, por 
turno, seja inferior a 20 (vinte). 
4.5. O acompanhamento das publicações e divulgações referentes ao ENEM 2020.2 - DAMÁSIO são de 
responsabilidade exclusiva do candidato. 
4.6. Os casos omissos serão resolvidos pela Direção da Faculdade Damásio. 
 
 

São Paulo, 04 de maio de 2020. 
 

Prof. Pedro Henrique Regazzo 
Diretor Geral da Faculdade Damásio 

https://www.damasio.com.br/
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