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ISMEP – INSTITUTO SANTA MARTA DE ENSINO E PESQUISA 
COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA – COREME 
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA ADMISSÃO DE MÉDICOS RESIDENTES - 2022 
EDITAL Nº 1 – COREME/ISMEP/2022 

 
COMUNICADO - APLICAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS (MODALIDADE ONLINE) 

 
Em conformidade com o subitem 6.1 do Edital Normativo (Edital Nº 1 – COREME/ISMEP/2022, 

de 16/9/2021), as provas objetivas do Processo Seletivo Público para provimento de 11 vagas nos 
seus Programas de Residência Médica (PRM), para o ano de 2022, serão realizadas no dia 19 de 
dezembro de 2021, na modalidade on-line. As provas terão a duração de 3 (três) horas e 30 (trinta) 
minutos e serão aplicadas no turno vespertino, das 14h (catorze horas) às 17h30 (dezessete horas e 
trinta minutos) – horário oficial de Brasília. 
 

Para a realização da prova na modalidade online, o candidato deverá observar as instruções 
contidas no Edital Normativo, em especial aquelas relacionadas no subitem 6.3, destacando-se que é 
responsabilidade do candidato providenciar o equipamento mínimo exigido e a conexão necessária, 
ou seja: 
 

- o candidato deverá utilizar-se de computador (do tipo desktop ou notebook) com webcam e 
microfone e a seguinte configuração mínima: 

a) conexão de internet de 10 MBps no mínimo; e 
b) utilizar o navegador Google Chrome (versão 83 ou superior); 
c) capacidade de memória RAM igual ou superior a 2GB. 

 

 Alertamos que o sistema de prova on-line não é compatível com dispositivos móveis (celulares e 
tablets). 
 

 O candidato poderá testar antecipadamente o funcionamento da câmera do computador no 
endereço eletrônico: https://candidato.onteste.com.br/ismep2022/login. O sistema estará 
disponível para acesso e testes de funcionamento 24h (vinte e quatro) horas antes do horário de início 
da prova. 
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 O acesso individualizado deverá ser feito usando o CPF e o número de inscrição de cada 
candidato. O número de inscrição tem 9 dígitos e inicia com “2851”, como a seguir: 2851#####. Você 
pode obter o seu número de inscrição no presente processo seletivo, acessando o Ambiente do 
Candidato, no endereço eletrônico http://www.iades.com.br. 
 

 Ao acessar o sistema de provas on-line você deverá autorizar o uso de microfone e câmera de 
vídeo ao clicar na barra de cor verde “Solicitar permissões”. 
 

 
 

O ISMEP e o IADES não se responsabilizam por ausência de requisitos necessários à prestação da 
prova, falhas técnicas de computadores pessoais, falhas de comunicação, congestionamento de linhas 
de comunicação, falta de energia elétrica, bem como de outros fatores de ordem técnica do local onde 
o candidato fará a prova, que impossibilitem a realização e/ou a finalização ou envio da prova. 

 

A senha para acesso ao sistema de provas on-line é exclusiva para o ambiente de provas e, 
portanto, não serve para acesso ao Ambiente do Candidato – no site do IADES (www.iades.com.br). 

 

Sábado e domingo haverá plantão na Central de Atendimento ao Candidato (CAC-IADES) – Fone: 
61.99421.3343 (novo número) para o esclarecimento de dúvidas, caso necessário, nos seguintes 
horários: 

 

- Sábado (18/12): 14h (catorze horas) às 18h (dezoito horas); 
- Domingo (19/12):  10h (dez horas) às 13h30 (treze horas e trinta minutos). 
 

Os questionamentos também poderão ser enviados via e-mail para 
residenciaismep2022@iades.com.br. 

 

Não haverá atendimento aos candidatos durante o horário de realização da prova. Portanto, 
façam as conferências de ambiente com antedência. 
 

 
Brasília-DF, 16 de dezembro de 2021 (atualizado em 17/12/2021, às 11h). 
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