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CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO 
PROCESSO SELETIVO 2010 
EDITAL No 2/2010 - COMUNICADO No 2 

 

  

C O M U N I C A D O 
 

 

 O Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES foi contratado pelo 

Conselho Federal de Administração para dar prosseguimento às atividades 

relacionadas ao Processo Seletivo 2/2010 para cadastro reserva do emprego de 

Profissional de Serviços (Serviços Gerais – limpeza, asseio e conservação; e Atendente de 

Portaria). 

 

 Desta forma, todas as informações relacionadas ao presente certame estarão 

também disponíveis na nossa Central de Atendimento ao Candidato e no endereço 

eletrônico www.iades.com.br. 

  

 Informamos, ainda, que: 

 

• o gabarito preliminar da prova objetiva estará disponível para consulta a 

partir de amanhã, domingo, dia 20 de junho de 2010; 
 

• o período de recursos contra a prova objetiva será nos dias 21 e 22 de junho 

e os recursos deverão ser protocolados pessoalmente ou por procurador; 
 

• o resultado final da prova objetiva e convocação dos classificados para  a 

prova prática serão divulgados após a análise de recursos, na próxima 5ª feira, dia 

24 de junho de 2010; 
 

• a prova prática será realizada no próximo sábado, dia 26 de junho de 2010, 

em local e horário a ser divulgado posteriormente. 

 

 A Central de Atendimento ao Candidato do Instituto Americano de 
Desenvolvimento – IADES está localizada no SCS Quadra 8 Bloco B-60 4º andar –

Shopping Venâncio 2000, nas instalações do Polo Brasília da Universidade Metodista de 

São Paulo. O horário de atendimento é entre 10h e 16h. O telefone para contato é (61) 

3034.1900 e o endereço eletrônico cac@iades.com.br. 

 

 

 Brasília-DF, 19 de junho de 2010. 
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