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SOBRE

Este caderno apresenta as orientações de
biossegurança referentes ao exame do Concurso Público
PROFEM da Escola de Aplicação da Faculdade de
Educação da USP - Edital RH 01/2022.

Para outras informações sobre a prova, consulte o
edital em www.fuvest.br

Prezado(a) candidato(a),

Neste caderno, você encontrará orientações e
diretrizes para mantê-lo o máximo seguro e
protegido durante a aplicação deste Exame.

A FUVEST adotou, para composição dessas
orientações, as evidências científicas mais atuais
e acuradas sobre a transmissibilidade do SARS-
CoV-2 e os princípios fisiopatológicos da
COVID-19.

Desejamos a todos uma boa prova, com
segurança e proteção!



ATENÇÃO

O dia do Concurso for dentro do
período de 5 dias após a confirmação
diagnóstica de COVID-19

CASO CONFIRMADO

No dia do Concurso você for um caso
suspeito de COVID-19

CASO SUSPEITO

FIQUE EM
CASA 
SE:

e/ou



VACINAÇÃO
O candidato deverá portar comprovante de vacinação para
COVID-19 em modo impresso ou digital com as 03 doses (ciclo
completo e dose de reforço) ou atestado médico que
contraindique a referida imunização.

USO DE MÁSCARA

Será obrigatório o uso de máscara facial  (preferencialmente
cirúrgica ou N95) bem ajustada ao rosto durante todo o

período de aplicação do Exame.

OBRIGATÓRIO



O R I E N T A Ç Õ E S  I M P O R T A N T E S

AO ENTRAR:
evite aglomerações
dirija-se imediatamente à sala de aplicação
evite ficar no corredor
evite conversas desnecessárias com outros candidatos ou
colaboradores
mantenha distância segura dos outros candidatos e
colaboradores

Recomendarmos que, ao entrar no local de aplicação, o
candidato:

IDENTIFIQUE-SE
Mostre seu documento oficial com foto para o fiscal da sala. Não é
necessário entregar o documento na mão do fiscal. Evite contato
físico. Comunique-se apenas de forma essencial.
Identifique a sua carteira (há uma etiqueta com o seu nome colada
nela) e sente-se. Evite trânsito desnecessário pela sala de prova.



DURANTE A PROVA

Durante a prova, um fiscal da FUVEST passará na sala com um tablet
ou celular para fazer o reconhecimento facial dos candidatos.
Nesse momento será pedido que você retire a máscara por alguns
segundos.

RECONHECIMENTO FACIAL

O candidato poderá ir ao banheiro durante a prova. Deverá pedir permissão
ao fiscal e, a todo momento, recomendamos manter o uso de sua máscara.

SAÍDAS DA SALA

Está proibida a alimentação dentro da sala de prova.
Se o candidato desejar se alimentar, ele deverá pedir permissão ao fiscal, que o

colocará próximo à porta da sala, do lado externo.  O tempo que o candidato gastar
com sua alimentação não será reposto no tempo total da prova.

Leve sua garrafa d'água abastecida.

ALIMENTAÇÃO



A FUVEST
DESEJA A

TODOS UMA
BOA PROVA!
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