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PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO E ENTREGA DE DOCUMENTOS 
 
                                       Edital Normativo No 1/2012 – SEAP/SE, publicado no                o Distrito 
Federal no 229, de 3 de dezembro de 2012          53 a 73. 
                                   exclusivamente via i                                http://www.iades.com.br, no 
p             8 horas do dia 9 de dezembro e 22 horas do dia 23 de dezembro de 2012.  
3 Durante todo o                                 , a Central de Atendimento ao Candidato do IADES (CAC-IADES  
              SCS Quadra 8 – Bloco B-60 – 4o andar – Shopping Venâncio 2000 – Asa Sul – Brasília/DF, em dias úteis e 
no horário compreendido entre 10 (dez) horas e 16 (dezesseis) horas. 
4 Durante o mês de dezembro de 2012, a CAC-IADES funcionará também aos sábados. 
5 O c                                     CAC-IADES                     (61) 3202.1609 e(ou)               
                   e-mail cac@iades.com.br. 
6                                    a pontuação relativa à                        de                         
                    entre os dias 10 e 26 de dezembro de 2012, no Centro de Ensino Médio Paulo Freire, localizado à 
SGAN 610, S/N, Módulo A/D, Asa Norte – Brasília/DF, no horário compreendido entre 10 (dez) horas e 16 (dezesseis) 
horas. 
                                                                                                                 
                                        (ver Edital Normat                                                       
                                                                                . 
                                                                                                              
             a pontuação relativa à                                                                                
                                      Para Entrega Da                                                  
http://www.iades.com.br                                                        , usando                     
azul ou preta. 
                                                                                                                 
envelope no momento da entrega.                                                                               
Examinadora do IADES. 
10 O resultado pr                              obtida pelo candidato na                        de             
Profissional                       13 de janeiro de 2013, após as 20 (vinte) horas. 
                                                   27 de dezembro de 2012. 
                              as pessoas com deficiência                                                              
Normativo. 
13 A relação de códigos e combinações possíveis das áreas, localidades de atuação, componentes curriculares ou áreas 
de formação, turnos e zonas (rural ou urbana) estão disponíveis no Anexo III do Edital Normativo. 
14                        , local                                                            a partir do dia 8 de janeiro 
de 2013. 
 
 

           , 6 de dezembro de 2012. 
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