
 
 

PROTOCOLO DE APLICAÇÃO DA PROVA PRÁTICA 

 

   Considerando a pandemia da COVID 19 que assolou o mundo inteiro; 

 

   Considerando a necessidade de alguns cuidados especiais em virtude da 

pandemia e também para manutenção da ordem na aplicação da prova prática; 

 

   Considerando as diretrizes trazidas pela Organização Mundial da Saúde, 

pela Organização Pan-americana de Saúde, pelo Ministério da Saúde, pelo Poder Executivo 

Estadual de Minas Gerais e pelo Poder Executivo Municipal de Divinópolis referente ao controle 

e cuidados sanitários com a COVID 19; 

 

   RESOLVE, baixar o presente protocolo de aplicação da prova prática para 

gerir a condução dos trabalhos nos dias da realização da prova prática. 

 

   1º - Todos os candidatos deverão comparecer portando, além do 

contido no Edital de Abertura e Edital de Convocação da Prova Prática, máscara facial e 

permanecer com a mesma. Em todos os momentos que forem determinados, devem fazer o uso 

de álcool em gel. Caso o candidato não realize qualquer atividade de segurança determinada 

pela equipe de aplicação, o mesmo será eliminado. 

 

   2º No portão, antes do acesso ao local de aplicação da prova prática, 

será verificada a temperatura de todos os candidatos. Caso tenha alguma alteração, o mesmo 

será encaminhado para coordenação. 

 

   3º No momento da verificação da temperatura também será 

disponibilizado ao candidato álcool em gel para higienização das mãos. 

 

   4º Em seguida será verificado o documento de identificação do 

candidato, o qual então assinará a lista de presença com caneta higienizada. 

 

   5º Após o candidato será encaminhado para sala de espera, onde as 

mesmas comportarão no máximo 16 candidatos, obedecendo as regras de distanciamento social 

de no mínimo 1,5 m. 



 
 
   6º Neste local o candidato aguardará até ser chamado para realização 

da prova prática. A cada troca de turma a sala de espera será higienizada pela equipe do Instituto 

FIP. 

 

   7º Quando convocado para realização da prova prática o candidato 

novamente deverá higienizar as mãos com álcool em gel e lhe serão fornecidas luvas 

descartáveis, devendo utilizá-las durante o período de execução. Caso o candidato negue a 

utilizar as luvas, o mesmo será eliminado do concurso público. 

 

   8º Após a execução da(s) atividade(s) determinada (s) da prova prática, 

o candidato novamente deverá higienizar as mãos e estará dispensado do local de prova. 

 

   9º  Não será permitida durante a execução da prova prática qualquer 

troca de materiais ou contato entre os candidatos. Caso o candidato não acate qualquer 

determinação do Instituto FIP, o mesmo será eliminado do certame. 

 

   10º Os candidatos deverão levar consigo sua própria garrafa de água 

para consumo apenas do próprio candidato, sendo proibido compartilhamento da mesma, sob 

pena de eliminação. 

 

   11º Os candidatos deverão evitar aglomerações, respeitando o 

distanciamento social mínimo de 1,5 m, sob pena de eliminação. 

 

   12º O Instituto FIP reserva-se o direito de decidir por novas restrições 

ou regras, as quais todos os candidatos estão submetidos, sob pena de eliminação, caso no dia 

da aplicação surjam outras circunstâncias não previstas. 


