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HFA – Hospital das Forças Armadas 
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA ADMISSÃO DE MÉDICOS 
RESIDENTES - 2019 
Edital No 01/RM/2018 
 

Comunicado - Aplicação das Provas Objetivas 
 
A aplicação das provas objetivas do Processo Seletivo Público para o provimento 

de vagas nos Programas de Residência Médica (PRMs), para o ano de 2019, do 
Hospital das Forças Armadas, será realizada no dia 16 de dezembro de 2018, 
domingo, às 8h (horário oficial de Brasília-DF), no seguinte local: 
 

Colégio Notre Dame 
SGAS Quadra 914, Conjunto A, Lotes 63/64 – W-5 Sul – Asa Sul 
Brasília – DF – CEP 70.390-140 

 
Os comprovantes de inscrição com a indicação do local de prova (escola, bloco e sala) 

estarão disponíveis, mediante acesso ao Ambiente do Candidato, no endereço eletrônico 
http://www.iades.com.br a partir do dia 10 de dezembro de 2018. 

 
Reforçamos que 8h (oito 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. O tempo de duração das provas é de 3 (três) horas. 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 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, 7 de dezembro de 2018. 
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