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MEDIDAS DE BIOSSEGURANÇA CONTRA A COVID-19 A SEREM ADOTADAS NO PAES 2021 

1. Utilizar máscara, de forma a cobrir a boca e o nariz. As máscaras devem ser substituídas a 

cada período de 2 (duas) horas, ou quando ficarem úmidas, com sujeira aparente, danificada 

ou se houver dificuldade para respirar. 

2. Higienizar a mão com álcool gel 70% disponível em vários pontos dos locais de prova. 

3. Evitar aperto de mãos, beijos e abraços entre os presentes nos locais de prova. 

4. Manter afastamento mínimo de 2 (dois) metros entre mesas e cadeiras individuais, bem como 

no acesso ao prédio.  

5. Realizar marcações em cada prédio.  

6. Será disponibilizado um colaborador que deverá organizar as filas dentro ou fora de cada 

prédio onde ocorrerá o processo seletivo de maneira que a distância entre os candidatos 

sejam de 2 (dois) metros. 

7. Será feita a aferição da temperatura, na entrada de cada local da prova, em todos os 

candidatos, colaboradores e demais pessoas presentes nos locais de realizações do 

processo seletivo com termômetro digital infravermelho. 

8. Pessoas que apresentem resultado positivo para COVID-19 ou que apresentarem sintomas de 

gripe: sensação febril ou febre, acompanhada de tosse ou dor de garganta ou coriza, ou 

dificuldade respiratória, ou ausência de olfato ou paladar, não devem comparecer aos locais de 

provas. Assim como pessoas em período de quarentena. 
9. Levar sua própria garrafa com água em frasco transparente e sem rótulo.   

10. Será mantido no local somente dispensadores de água para o abastecimento de copos e 

garrafas de uso pessoal, com orientação clara de que estes utensílios não podem tocar as 

superfícies do equipamento durante este abastecimento. As garrafas para abastecimento de 

água devem ser de uso individualizado, não devendo ser compartilhadas em nenhuma 

hipótese.   

11. Durante a realização da prova só poderão ser consumidos alimentos secos . 

12. As salas de aplicação estarão arejadas por ventilação natural (portas e janelas abertas). E no 

caso da utilização do ar-condicionado serão mantidas portas abertas de acordo com os 

protocololos sanitários.  

13. O número de candidatos por sala não ultrapassarão  40% de sua capacidade máxima. 

14. Todos os locais de provas receberão limpeza e higienização com hipoclorito de sódio 0,1% 

(água sanitária) ou outro desinfetante que possua efeito similar recomendados. 

15. O candidato receberá orientações, por meio de sua confirmação de inscrição e do site do 

PAES/UEMA, sobre os cuidados que deverão ter antes, durante e após a realização da prova, 

incluindo a utilização obrigatória de máscara. 
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