PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NOS PROGRAMAS DE
RESIDÊNCIA EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE DA SECRETARIA DE
ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
EDITAL NORMATIVO No 1 - RP/SES-DF/2018, DE 9 DE OUTUBRO DE 2017
COMUNICADO
APLICAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS
As provas objetivas do processo seletivo para ingresso nos programas de residência
em área profissional da saúde – modalidades: Uniprofissional e Multiprofissional da
Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal serão aplicadas no dia 3 de
dezembro de 2017, domingo, às 14h (horário oficial de Brasília), no UniCEUB –
Centro Universitário de Brasília (campus Asa Norte) – Endereço: SEPN 707/907 –
entrada pela Av. W-5 – Asa Norte – Brasília – DF – CEP 70.790-075.
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.
Reforçamos que 14h (catorze horas) é o horário estabelecido para o fechamento
dos portões e início das provas e que não será permitido o acesso de nenhum
candidato após esse horário. Recomendamos que os candidatos cheguem com 1 (uma)
hora de antecedência ao local de prova, de forma a evitar constrangimentos desnecessários.
Pedimos que leiam com atenção e sigam as instruções contidas no item 8 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, 25 de novembro de 2017.
Central de Atendimento ao Candidato
Instituto Americano de Desenvolvimento - IADES

Instituto Americano de Desenvolvimento - IADES – www.iamericano.org.br
QE 32 Conjunto C Lote 2 – Guará II – Brasília – DF
Fone: (61) 3574.7200 – Fax: (61) 3574.7200– e-mail: cac@iades.com.br

Página 1

