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FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE 
ESCOLA TÉCNICA DE SAÚDE DE BRASÍLIA 

 
EXTRATO DO EDITAL Nº 21, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2017 

 
A DIRETORA DA ESCOLA TÉCNICA DE SAÚDE DE BRASÍLIA (ETESB), mantida pela 
Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (FEPECS), vinculada à Secretaria de Estado 
de Saúde do Distrito Federal (SES/DF), no uso das atribuições que lhe confere o Regimento Escolar, 
faz saber que serão abertas as inscrições para o processo seletivo público que visa ao ingresso de 
candidatos aprovados nos cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio da Escola Técnica de 
Saúde de Brasília, (ETESB), conforme a seguir. 
1 O processo seletivo público será regulado pelas normas contidas no presente edital e será executado 
pelo INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES. 
2 O processo seletivo público destina-se a selecionar candidatos para o provimento de vagas para 
formação de turmas para os cursos: Técnico em Saúde Bucal (Diurno, 40 vagas) e Técnico em 
Análises Clínicas (Diurno, 40 vagas). 
3 O processo seletivo público consistirá de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório. 
4 A taxa de inscrição será de R$ 24,00 (vinte e quatro reais). 
5 As inscrições deverão ser feitas exclusivamente via internet no endereço eletrônico 
http://www.iades.com.br no período entre 8h do dia 24 de novembro de 2017 e 22h do dia 8 de 
janeiro de 2018. 
6 O tempo estipulado para a realização da prova objetiva é de 3 (três) horas e ela será aplicada na data 
provável de 28 de janeiro de 2018, no turno vespertino. 
7 O Edital Normativo, em sua íntegra, está disponível nos endereços eletrônicos 
http://www.etesb.fepecs.edu.br e http://www.iades.com.br. 

 
ENA DE ARAÚJO GALVÃO 

Diretora da ETESB 


