COVID-19
PROTOCOLO DE BIOSSEGURANÇA PARA APLICAÇÃO DAS PROVAS

O Instituto AOCP, preocupado com a segurança dos candidatos, colaboradores e
parceiros envolvidos, elaborou um Protocolo de Biossegurança para a prevenção da
Covid-19 nas aplicações das provas. Essa instituição organizadora assegura que todas as
medidas de proteção serão adotadas para que o dia da seleção não ofereça riscos,
respeitando as orientações das autoridades de Saúde, o uso obrigatório de máscaras, o
devido distanciamento entre as mesas de cada candidato e as demais ações pertinentes
que serão detalhadas nos tópicos a seguir.
É importante destacar que o Instituto AOCP, em conjunto com os órgãos contratantes de
cada concurso, estuda e acompanha o controle da pandemia dos estados, regiões e
cidades, bem como os decretos e legislações pertinentes, visando à melhor e correta
decisão quanto à confirmação da aplicação da prova nas datas previstas. São os resultados
dessas análises que colaboram para a previsão dos dias de prova, e qualquer definição é
devidamente e oportunamente divulgada. Por isso, é necessário que os candidatos se
atentem ao canal oficial de divulgação, o site do certame, para ficarem inteirados de todos
os processos.
O plano logístico adotado e as boas práticas de biossegurança são embasados no Manual
de Biossegurança para Reabertura das Escolas Federais no contexto da pandemia e do
material da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz).

SOBRE O CANDIDATO









Todos deverão usar máscara, durante todo o período, em qualquer local da
instituição onde será aplicada a prova;
Evite contatos, como aperto de mãos, e mantenha o distanciamento devido nas
áreas de fluxo de pessoas. Nossa equipe estará atenta a isso;
Higienize as mãos com água e sabão. Também será disponibilizado álcool em gel
para uso frequente;
A temperatura corporal do candidato será medida para confirmação de seu bom
estado de saúde;
Evite tocar superfícies como maçanetas e corrimãos;
Ao tossir ou espirrar, cubra a boca com o antebraço ou lenço descartável. Depois
disso, lave bem as mãos;
Evite tocar nos olhos, nariz e boca;
É proibido o consumo de alimentos na sala de aplicação de prova;



O Cartão de Informação (Local de Prova) conterá todas as informações sobre a
realização da fase (Data, Local e Horário), informando, também, as novas regras
de biossegurança.

REFERENTE AO LOCAL










No local, serão organizados, constantemente, o fluxo de entrada de candidatos, o
trânsito e a saída de pessoas de dentro do prédio. Também as salas de aplicação
de prova estarão com as devidas sinalizações;
Fique atento às orientações e colabore para que tudo ocorra em ordem;
As salas serão ocupadas com número reduzido de sua capacidade e haverá
distanciamento entre as carteiras. Janelas e portas estarão sempre abertas para a
livre circulação de ar;
Haverá atenção especial à limpeza e à desinfecção dos ambientes, especialmente
salas e banheiro;
Os bebedouros de água serão sempre higienizados, porém prefira levar sua própria
garrafa. Caso não tenha, serão oferecidos copos descartáveis;
Os locais de provas terão cartazes distribuídos com as orientações gerais;
Haverá procedimentos específicos para casos suspeitos.

EQUIPE DE APLICAÇÃO






A equipe contratada está fora do grupo de risco e tem se mantido reservada e
atenta para não ter contato com pessoas contaminadas ou suspeitas da doença –
principalmente nos últimos 15 dias que antecedem à data da prova;
Toda a equipe será treinada remotamente por meio de vídeo. Os colaboradores
receberão manuais e serão devidamente instruídos para manterem tudo em ordem;
Os materiais (pacote de provas, lista de presença etc.) também serão higienizados
antes de serem distribuído;
Haverá a ampliação da equipe de suporte, para que sejam providenciadas a devida
limpeza e a higienização dos espaços durante a aplicação.

Além dessas medidas, fique atento ao site do Instituto AOCP e verifique as ações
específicas que serão aplicadas no seu concurso. As dúvidas gerais sobre os certames
também podem ser solucionadas pelo CRC (Central de Relacionamento com o
Candidato) de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 17h, pelo telefone (44)
3013-4900 ou pelo e-mail: candidato@institutoaocp.org.br.

