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1. NA EFETIVAÇÃO DA INSCRIÇÃO E PROTOCOLO DOS DOCUMENTOS
•
•
•

Os candidatos deverão usar máscara cirúrgica ou de qualidade superior durante todo o período de
realização das provas;
Submeter-se
se à verificação da temperatura corporal para acesso ao local de aplicação; Se a
temperatura for superior a 37,8°, o acesso ao local
loca não será permitido;
Os candidatos serão questionados sobre possíveis sinais e sintomas de COVID-19,
COVID
como febre,
tosse e espirros caso positivo, o acesso ao local não será permitido.
permitido

2. NA
A CHEGADA AO LOCAL DA APLICAÇÃO DAS PROVAS ESCRITA E DIDATICA
•
•

•

•
•
•

Os candidatos deverão usar máscara cirúrgica ou de qualidade superior durante todo o período de
realização das provas, com troca na entrada do local da prova e a cada três horas;
Em caso de uso de máscara N95/PFF2, não há previsão de troca, exceto se apresentar
apre
sujidade,
grande umidade ou contaminação inesperada, como sudorese excessiva, vômito ou acidente com
água, por exemplo;
Os candidatos deverão trazer consigo pelo menos três máscaras: uma para troca na entrada do
local da prova, outras para troca a cada três horas e uma máscara de reserva para casos de
contaminação inesperada, como sudorese excessiva, vômito ou acidente com água, por exemplo.
Submeter-se
se à verificação da temperatura corporal para
para acesso ao local de aplicação; Se a
temperatura for superior
erior a 37,8°,
37,8 o acesso ao local não será permitido;
Os candidatos serão questionados sobre possíveis sinais e sintomas de COVID-19,
COVID
como febre,
tosse e espirros caso positivo, o acesso ao local não será permitido;
permitido
Será realizada uma anamnésia previa ao candidato:
Nos últimos 14 dias, você ou alguém de seu convívio:
1) Esteve em contato com alguém com diagnóstico de COVID-19?
COVID 19? ( ) Sim ( ) Não
2) Esteve em contato com alguém que teve febre ou problemas respiratórios? ( ) Sim ( ) Não
3) Teve febre?
( ) Sim ( ) Não
4) Teve tosse seca?
( ) Sim ( ) Não
5) Teve dificuldades de respirar?
( ) Sim ( ) Não
6) Sentiu alguma alteração no gosto (paladar) ou no cheiro (olfato)? ( ) Sim ( ) Não
7) Apresentou dor de cabeça intensa?
intens
( ) Sim ( ) Não
8) Apresentou algum desarranjo intestinal?
( ) Sim ( ) Não
9) Esteve em um hospital como paciente ou acompanhante? ( ) Sim ( ) Não
Caso um
m dos itens da anamnésia for positivo o acesso ao local não será permitido

•
•
•
•

Manter, no local de aplicação (corredores, sala de espera e sala de prova), o distanciamento
mínimo de qualquer pessoa exigido na legislação aplicável;
Executar os procedimentos definidos pelo local de aplicação a fim de evitar o contato indevido entre
candidatoss e entre a equipe de aplicação
Seguir as orientações de segurança definidas pela equipe de aplicação com relação a entrada e
circulação no ambiente, direcionamento de candidatos à sala de aplicação
aplicação e utilização de banheiros
Pessoas com cabelos longos
ngos deverão manter os cabelos presos durante todo o período de provas e
enquanto estiver
tiver dentro do local de provas.

NO AMBIENTE DA APLICAÇÃO DE PROVAS ESCRITA E DIDATICA
•
•
•

Atender expressamente às orientações da equipe de aplicação de prova, mantendo sempre o
distanciamento mínimo entre as pessoas exigido entre 1,5m a 2,0 m;
Permanecer de máscara durante todo o tempo em que estiver nas dependências dos locais de
aplicação de provas.
Na fila para o acesso à sala, manter o distanciamento mínimo exigido pela legislação
INÍCIO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS ESCRITA E DIDATICA: IDENTIFICAÇÃO DE
CANDIDATOS

•

•

A identificação do candidato será realizada dentro da sala de prova, com o distanciamento mínimo
exigido na legislação, sem contato físico e sem o manuseio dos documentos ou de qualquer objeto
dos candidatos, podendo ser solicitado que o candidato abaixe a sua máscara para visualização do
seu rosto, somente o candidato pode manipular sua máscara;
No momento da assinatura da Lista de Frequência, será disponibilizado um kit de álcool para a
desinfecção das mãos pela equipe e pelos candidatos antes e após as assinaturas.
DURANTE A APLICAÇÃO DAS PROVAS ESCRITA E DIDATICA

•
•
•

•
•

O candidato que se retirar de sala deverá permanecer de máscara e os procedimentos de
higienização das mãos e a etiqueta respiratória deverão ser executados;
Não será permitida a permanência nas dependências do local de aplicação sem o uso das
máscaras.
Será permitido ao candidato a troca de máscaras a cada três horas, desde que a(s) máscara(s)
descartada(s) seja(m) armazenada(s) pelo candidato em saco plástico transparente, que deverá ser
fechado;
As máscaras e os frascos de álcool em gel trazidos pelos candidatos serão de uso individual e não
poderão ser compartilhados entre os candidatos;
Recomenda-se que cada candidato leve água para o seu próprio consumo, em embalagem
transparente, para evitar a utilização de bebedouro ou de qualquer outro dispositivo de fornecimento
coletivo de água para beber.
NO FIM DA APLICAÇÃO DAS PROVAS ESCRITA E DIDATICA

•
•

Os candidatos deverão manter o distanciamento mínimo exigido na legislação, seja em relação à
equipe, seja em relação aos demais candidatos.
Os candidatos deverão seguir as instruções da equipe de aplicação e da equipe de segurança do
local para evitar aglomeração.
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