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MEDIDAS DE PRECAUÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA PROVA ESCRITA DO 

PROCESSO SELETIVO DO HOSPITAL OFTALMOLÓGICO DE ANÁPOLIS/2022 

FRENTE A PANDEMIA COVID-19 

ORIENTAÇÕES PARA OS CANDIDATOS 

 

 Se for do grupo de risco1 e preferir fazer a prova em condições especiais comunicar a 

Coordenação do Processo Seletivo. 

 Caso tenha tido diagnóstico confirmado de COVID-19 ou exame de biologia 

molecular (RT-PCR) positivo nos últimos 10 dias não poderá participar da prova. 

Neste caso será garantida a devolução do valor pago para realização das inscrições;  

 Caso no dia da prova venha a apresentar febre e/ou sintomas respiratórios, tosse, 

congestão nasal, dificuldade para respirar, falta de ar, dor de garganta, dores no corpo, 

dor de cabeça, deve comunicar a Coordenação Processo Seletivo;  

 Caso tenha tido contato próximo com caso provável ou confirmado para Covid-19 nos 

últimos 14 dias, comunicar a Coordenação do Processo Seletivo; 

 Utilize máscara durante todo período de permanência nos locais de realização da 

prova;  

 Sempre fique a uma distância mínima de 1,5 metros de qualquer pessoa e evite 

cumprimentá-las com aproximação física (como beijos, abraços e apertos de mão); 

 Não utilizar bebedouros coletivos;  

                                                 
1 Grupos de risco: Idade igual ou superior a 60 anos; Cardiopatias graves ou descompensados (insuficiência 
cardíaca, cardiopatia isquêmica); Pneumopatias graves ou descompensados (asma moderada/grave, DPOC); 
Doenças renais crônicas em estágio avançado (graus 3, 4 e 5); Diabetes mellitus, conforme juízo clínico; 
Doenças cromossômicas com estado de fragilidade imunológica; Gestação e Puerpério; Pessoas com deficiências 
e cognitivas físicas; Estados de imunocomprometimento, devido ao uso de medicamentos ou doenças, incluindo 
os portadores de HIV/Aids e neoplasias; Doenças neurológicas.  
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 Para candidatos que não possuem cabelos curtos, mantê-lo presos e não utilizar 

bijuterias, joias, anéis, relógios e outros adereços, para assegurar a correta 

higienização das mãos;  

 Realize a higienização das mãos ao entrar e sair da sala;  

 Evite conversar, manusear o telefone celular, ou tocar no rosto, nariz, olhos e boca, 

durante sua permanência no interior do estabelecimento;  

 Ao tossir ou espirrar cubra o nariz e boca com um lenço descartável, descartá-lo 

imediatamente e realizar higienização das mãos. Caso não tenha disponível um lenço 

descartável cubra o nariz e boca com o braço flexionado;  
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