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Com o objetivo de diminuir o fluxo de pessoas no dia de realização das provas, as atividades
serão realizadas com número de colaboradores estritamente necessário para que a aplicação
de prova ocorra.



Acesso ao local de prova

O acesso ao local de prova será feito somente pela portaria principal do(s) edifício(s).
Caso seja identificado, a qualquer tempo, candidato com sintomas relacionados à Covid-19,
tais como: tosse, dor de garganta, falta de ar ou dificuldade em respirar, este será
imediatamente encaminhado para triagem e poderá ser eliminado do processo seletivo, caso
seja considerado caso suspeito da Covid-19.
O ingresso no prédio será permitido apenas aos candidatos, aos aplicadores de prova e aos
colaboradores do Processo Seletivo. Não será permitida a permanência de pessoas não
autorizadas nas dependências onde acontecerão as provas. Haverá controle rigoroso do fluxo
de pessoas no local.



Medidas de Segurança

O uso correto de máscara, cobrindo nariz e boca, será obrigatório para a entrada no local e
realização das provas.
Evite circular no interior do prédio. Caso seja necessário, dê preferência ao uso de escadas,
deixando os elevadores para pessoas com dificuldades de locomoção.
A limpeza do prédio foi rigorosamente reforçada, havendo higienização constante dos
elevadores (pisos, botoeiras de acionamentos, espelhos, barras de proteção, paredes laterais),
corrimãos e guarda corpo das escadas, maçanetas, bancadas e banheiros.
As portas externas dos banheiros permanecerão abertas. Dentro deles estarão dispostas
orientações sobre a forma correta de higienização das mãos. Utilize os banheiros mais
próximos ao local onde estiver realizando a prova.
Haverá colaboradores preparados para orientar e alertar sobre as medidas de segurança e
proteção.
Os candidatos serão alocados nas salas, observando o distanciamento social mínimo
recomendado pelos órgãos competentes.
As janelas permanecerão abertas, em substituição ao ar condicionado, para garantir a
circulação do ar.
A utilização de máscaras será obrigatória durante todo o período de permanência do candidato
no prédio.
O candidato deve evitar o contato físico com outros candidatos, aplicadores de provas e
colaboradores.
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O candidato deverá levar a própria garrafa de água para consumo.
Não será permitida a alimentação dos candidatos nas salas de prova. Caso haja necessidade
de se alimentar, o candidato deverá informar ao aplicador de prova e será conduzido por este
a outro local. Não haverá compensação do tempo de alimentação em favor do candidato.
Será proibido o compartilhamento de qualquer objeto de uso pessoal.
O candidato deve deixar o prédio imediatamente após a finalização da prova.
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