CARTÃO INFORMATIVO DE INSCRIÇÃO
Local de Prova: Faculdade 2 de Julho
Horário de abertura e fechamento dos portões: 8h10min (oito horas e dez minutos) às 8h50min(oito horas e
cinquenta minutos)
Horário previsto para início da prova: 9h
Endereço: Avenida Leovigildo Filgueiras, 81 – Garcia
Ponto de Referência: Próximo ao Colégio Antônio Vieira
Salvador/ BA

Protocolo de Biossegurança

(Em conformidade com o Decreto da Prefeitura Municipal de Salvador

nº 32.798, de 04 de setembro de 2020)

1. Uso obrigatório e adequado de máscara facial tanto para acesso, quanto para permanência no local
de realização da prova.
a) A máscara facial deve cobrir completamente a região do nariz e da boca.
2. Medição de temperatura no acesso ao local de Prova. Caso a temperatura seja superior a 37,5°C, o
candidato deverá responder um questionário epidemiológico e, após avaliação da equipe médica,
poderá ser conduzido a sala reservada a necessidades especiais.
3. Durante toda a permanência do candidato no local de prova deve ser respeitado o distanciamento
mínimo de 1,5 m entre as pessoas.
4. O candidato deve se dirigir à sala de prova com os seguintes itens em mãos:
a) Documento original de identificação com foto (RG, CNH, CTPS ou carteira do Conselho de Classe),
que contenha o número do documento utilizado para inscrição. Será aceita CNH digital.
b) Caneta própria, de corpo transparente, de tinta cor azul escura ou preta.
5. Procedimentos para ingressar na sala de prova:
a) Na entrada da sala, respeitando o distanciamento de 1,5 m, o candidato deverá exibir o seu
documento ao fiscal esticando o braço na direção do fiscal da sala.
b) Caso o fiscal da sala não consiga fazer a identificação do candidato, ele poderá pedir que o
candidato dê dois passos para trás e abaixe rapidamente a máscara.
c) Em seguida, o candidato deverá assinar a lista de presença com a própria caneta e limpar as mãos
com álcool gel.
d) Em seguida, o candidato deverá entrar na sala e sentar na carteira correspondente ao seu
número na lista de presença, indicada pelo fiscal.
6. Na sala de prova, o candidato deve sentar no local determinado pelo fiscal, respeitando a
sinalização que assegura o distanciamento mínimo entre candidatos de 1,5m.
a) O candidato não deverá sentar nas cadeiras com isolamento fisico, visando assegurar o
distanciamento mínimo recomendado.
b) Durante a permanência na sala de prova, não será permitido o consumo de bebidas ou alimentos,
ou realizar qualquer outra atividade que implique em retirar a máscara.
c) Não será permitido o uso de bebedouros. Assim, o candidato que desejar consumir água, deverá
levar recipiente próprio e solicitar ao fiscal para bebê-la fora da sala de prova.
7. Ao iniciar os procedimento de aplicação das provas , o candidato deverá:

a) ler e assinar a Declaração de ciência dos procedimentos de segurança;

b) deixar a Declaração de ciência dos procedimentos de segurança sobre a carteira para que o fiscal
recolha posteriormente;
c) colocar o celular no “modo avião” e retirar a bateria do celular;
d) colocar o celular e demais pertences eletrônicos no saco recebido para esse fim;
e) colocar o saco de pertences embaixo da carteira. Sobre a carteira só são permitidos lápis, caneta,
borracha e recipiente de álcool gel.
8. Durante a prova, o acesso ao sanitário só será permitido após:
a) 30 minutos do início da prova, conduzido pelo fiscal volante.
b) inspeção com detector de metais.
c) o candidato deverá retirar e exibir a máscara para o fiscal detector de metais, mantendo o
distanciamento de 1,5m e, após verificação, recolocá-la imediatamente.
9. Após concluir a prova, o candidato :
a) deve se dirigir diretamente ao portão de saída;
b) não pode utilizar o celular;
c) não pode utilizar o sanitário;
d) não pode descartar sua máscara no local de aplicação das provas;
e) somente poderá abrir o saco de pertences após sair do local de aplicação das provas.
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