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PROTOCOLO DE SEGURANÇA E ORIENTAÇÕES ADOTADAS PELA ALPHA CONCURSOS PARA REALIZAÇÃO DO 
PROCESSO SELETIVO nº 01/2021 - CIVAP-SAÚDE. 
 
 
Em meio ao significativo risco à saúde pública que a COVID-19 representa, a ALPHA CONCURSOS apresenta este 
documento com as orientações e medidas de segurança para aplicação da Prova Objetiva do presente Processo 
Seletivo com base no Plano São Paulo de Prevenção ao COVID-19.  
 

• O local de prova será higienizado previamente para aplicação da Prova Objetiva, bem como será organizado 
de maneira a evitar a aglomeração de candidatos no dia da prova.  

• Somente poderá entrar no local de prova os candidatos efetivamente inscritos e convocados para Prova 
Objetiva, não será permitida a entrada de acompanhantes.  

• Será aferida a temperatura dos candidatos ao entrar no local de prova, sendo utilizado termômetro 
infravermelho (sem contato). Caso seja detectado candidatos com temperatura acima de 37,8°C, esses serão 
encaminhados para realizar a prova em sala separada dos demais candidatos e orientados a procurar 
assistência médica.  

• Todas as pessoas que participarem do Processo Seletivo, incluindo candidatos, fiscais de prova e 
organização, deverão usar máscaras nas dependências do local de prova, de forma a cobrir totalmente o 
nariz e boca.  

• Não será permitida a entrada de candidato sem máscara.  

• A utilização de escudo facial (face-shield) não substitui o uso da máscara.  

• A ALPHA CONCURSOS não disponibilizará máscaras.  

• O fiscal de sala poderá solicitar ao candidato para se afastar e abaixar a máscara rapidamente para o 
reconhecimento facial, evitando a comunicação nesse momento.  

• A entrada e saída de candidatos deverá ser organizada de modo a evitar aglomerações.  

• Os candidatos deverão respeitar o distanciamento de 1m nas filas.  

• Haverá álcool em gel 70% na entrada da escola, bem como nas salas de prova e nas áreas de uso comum.  

• As salas de prova estarão organizadas e com número reduzido de candidatos por sala.  

• As salas de prova deverão ficar com as janelas abertas durante toda a prova para manter a ventilação do 
ambiente.  

• Os candidatos deverão utilizar a sua caneta para assinar a lista de presença, com isso evita-se o 
compartilhamento de objetos.  
 
 

Assis, 06 de agosto de 2021. 
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