CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA – CFM
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRORESERVA EM CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E NÍVEL MÉDIO

COMUNICADO
APLICAÇÃO DAS PROVAS
Informamos que as provas para o concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva em
cargos de nível superior e nível médio, do Conselho Federal de Medicina - CFM serão aplicadas no dia 25 de março de 2018
conforme a seguir:
1 Para os cargos de nível superior as provas serão realizadas no turno matutino, com início às 8 (oito) horas (horário oficial
de Brasília).
INSTITUIÇÃO
ENDEREÇO
UNICEUB - Centro Universitário de
SEPN 707/907 - Entrada pela W5
Brasília

BAIRRO

CIDADE

ESTADO

Asa Norte

Brasília

DF

2 Para os cargos de nível médio as provas serão realizadas no turno vespertino, com início às 14 (quatorze) horas (horário
oficial de Brasília).
INSTITUIÇÃO

ENDEREÇO

UNICEUB - Centro Universitário de
SEPN 707/907 - Entrada pela W5
Brasília
Centro Educacional Leonardo da
SGAN 914 Conjunto I
Vinci

BAIRRO

CIDADE

ESTADO

Asa Norte

Brasília

DF

Asa Norte

Brasília

DF

Sigma Centro Educacional

SGAN 910 Módulo E

Asa Norte

Brasília

DF

CASEB - Centro de Ensino
Fundamental

SGAS 909 Lote 27/28

Asa Sul

Brasília

DF

3 Os comprovantes de inscrição com a indicação do local de prova (escola, bloco e sala) encontram-se disponíveis mediante
acesso no Ambiente do Candidato, no endereço eletrônico http://www.iades.com.br.
4 Não será permitido o acesso de nenhum candidato após o fechamento dos portões. Recomendamos que os candidatos
cheguem com 1 (uma) hora de antecedência ao local de prova, de forma a evitar constrangimentos desnecessário
5 Pedimos que leiam com atenção e sigam as instruções contidas no item 9 do Edital Normativo. Recomendamos levar
somente os seguintes itens:
- documento de identidade original;
- comprovante definitivo de inscrição;
- caneta esferográfica de tinta preta e fabricada de material transparente;
- garrafa de água fabricada de material transparente, incolor e sem rótulo;
- alimento(s) fora da embalagem original, acondicionado(s) em saco plástico de material transparente.

Brasília-DF, 19 de março de 2018.

Central de Atendimento ao Candidato
Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES

