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ANEXO VIII
ORIENTAÇÕES - PLANO SANITÁRIO DE CONTINGÊNCIA DA
COVID-19
Todos os candidatos, bem como a equipe de aplicação, ficam obrigados a observar e
respeitar todos os protocolos consignados nessas orientações.
Os espaços de aplicação da prova de desempenho didático, devem ser organizados
de forma a manter um distanciamento superior ou igual a 1,5 metro entre os
candidatos presentes ao concurso.
O candidato não deve comparecer ao local de prova caso esteja com febre ou
qualquer sintoma gripal.
O ingresso aos locais de prova só será permitido, em horário marcado,
obrigatoriamente, mediante o uso de máscaras de proteção individual e cada
candidato deve portar uma máscara reserva acondicionada em embalagem
transparente.
O candidato deverá, obrigatoriamente, permanecer de máscara durante todo o
período de realização das provas, retirando a máscara apenas para ingestão de água,
sucos e similares.
Os candidatos poderão entrar no local de aplicação portando seus próprios frascos,
preferencialmente de material transparente, contendo álcool em gel ou outros
antissépticos para as mãos.
Todos os locais de prova, deverão dispor, de forma visível, das devidas marcações
de distanciamento fixadas no piso.

Em cada entrada de local de prova e em todas as salas de aplicação de prova deverá
ser ofertado álcool em gel a 70% para utilização por parte da banca de avaliação e
dos candidatos.
O bebedouro do local de prova deve ser interditado no dia da aplicação da prova.
Portanto, para ingerir água dentro do local de prova, os candidatos deverão portar
garrafas individuais, preferencialmente transparentes, e não compartilhadas.
Não haverá impedimento para a utilização de salas de aplicação de prova
climatizadas. Entretanto, deve-se priorizar o uso das salas de aplicação de prova não
climatizadas e arejadas.
Durante a realização do certame, haverá sinalização visual nos locais de provas com
orientações sobre segurança sanitária: distanciamento social, uso de máscara de
proteção facial, higienização das mãos com álcool em gel a 70%, lavagem simples
das mãos e etiqueta respiratória.
Após a realização de sua prova de desempenho didático o candidato deve se retirar
do local de prova, evitando permanência e aglomeração nas entradas e áreas comuns
do Campus Caucaia.
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