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RECOMENDAÇÕES AOS CANDIDATOS PARA O INGRESSO NOS LOCAIS DE PROVAS: 
 
 

 Os candidatos deverão usar, obrigatoriamente, máscara de proteção facial sobre nariz e boca 
durante toda a permanência no local de aplicação; 
 

 Os candidatos poderão levar máscara reserva, para fins de troca a cada 2 horas, e mantê-la 
em embalagem indicada pelos fiscais de prova, bem como levar seu próprio álcool em gel 
para uso individual durante a prova, desde que ele esteja acondicionado em embalagem 
transparente e sem rótulo, bem como garrafa transparente de água, também sem rótulo. 

 
 Os portões serão abertos com 1 (uma) hora de antecedência para evitar aglomerações; 

 
 Todos os candidatos serão submetidos à aferição de temperatura corporal com termômetros 
digitais infravermelhos, tendo como limite 37 ° (trinta e sete graus), bem como à aplicação 
de álcool 70% para higienização das mãos; 

 
 Em toda sala haverá álcool 70% disponível. Use-o de forma responsável; 

 
 Adentrando à escola, todos os candidatos serão imediatamente direcionados para as suas 
salas de prova, a fim de evitar aglomerações nos corredores do local de prova, bem como em 
suas áreas comuns; 
 

 Será vedado a todos os candidatos o direito de permanecer pelos corredores e pátios, 
devendo, obrigatoriamente, se deslocarem diretamente para as suas salas. 

 

DO INGRESSO DOS CANDIDATOS NAS SALAS DE APLICAÇÃO DE PROVAS: 
 
 Antes de ingressar na sala de aplicação de prova, deverá o candidato se posicionar em fila na 
porta de sua sala, obedecendo o distanciamento mínimo de 1,5 metro do outro candidato, 
sendo, em seguida, feita a identificação do candidato pelo fiscal; 
 

 A identidade do candidato deverá ser comprovada nos moldes previstos em Edital, devendo 
para tanto, na presença do fiscal, retirar parcialmente a sua máscara para permitir a 
conferência da face com a fotografia constante do documento de identificação utilizado; 
 

 Feito o reconhecimento, o candidato deverá localizar a sua carteira, já previamente 
identificada, obedecendo à ordem nominal da relação afixada na porta de entrada da sala de 
aplicação de provas. 
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DA SAÍDA PARA BEBER ÁGUA OU IR AO BANHEIRO: 
 
 O candidato, antes e durante a aplicação das provas, poderá fazer uso dos banheiros e 
bebedouros, desde que resguardados os procedimentos de higiene e distanciamento 
estabelecidos entre os candidatos. Ressaltamos que os banheiros terão sua capacidade de 
lotação reduzida a 50% (cinquenta por cento); 
 

 Após o ingresso do candidato à sala até o momento de entrega das provas, não será 
permitido ao candidato se ausentar da sala de aplicação de provas sem a presença do fiscal 
volante ou de corredor; 

 
 Após o término de sua prova, o candidato deverá entregar o material de prova para o fiscal 
de sala e se retirar do recinto de provas para evitar aglomerações nos corredores do prédio, 
bem como nas áreas comuns; 
 

 O IDIB sugere aos candidatos que levem a sua água (garrafa transparente e sem rótulo), para 
evitar a saída constante da sala, bem como evite o compartilhamento de copos e objetos 
pessoais em ambiente fora da sala de prova. 

 

ATENÇÃO! Todos os locais de provas passarão por limpeza, desinfecção e sanitização 
a cada turno (salas, paredes, cadeiras, mesas, bebedouros e etc.), com desinfetantes 
de uso profissional, bem como, também, ao final da aplicação, a fim de deixar a escola 
limpa e higienizada. 

O Instituto de Desenvolvimento Brasileiro – IDIB, prezando sempre pela segurança 
dos candidatos e colaboradores, informa que adotará uma série de condutas que 
visam conter a disseminação da COVID-19 e tornar os ambientes de provas os mais 
seguros possíveis. 

Desejamos uma boa prova a todos aos candidatos! 
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