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Instruções para os Candidatos 
 
1) Comparecer ao local de aplicação usando máscara e portando máscaras reservas, se             
necessário, de modo a possibilitar a troca de sua máscara a cada duas horas. O candidato                
deverá chegar ao local de prova já utilizando seu equipamento de proteção individual e              
seguindo as orientações dos documentos institucionais de biossegurança previamente         
disponibilizados. Deverá permanecer de máscara durante todo o tempo em que estiver nas             
dependências da instituição. 
 
2) Os portões da Faculdade de Medicina (FAMED/UFCA) serão abertos às 07:00 (sete)horas. 
 
3) Primeiramente, os candidatos deverão se submeter, compulsoriamente, à aferição de           
temperatura no pátio da faculdade, antes de se dirigirem às salas. Por isso, recomendamos aos               
candidatos que cheguem cedo (pelo menos 45 minutos antes do início da prova), a fim de que                 
tal etapa seja realizada com segurança e tranquilidade. 
 
4) Manter, nas dependências da UFCA (corredores, pátio e salas de prova), o distanciamento              
mínimo de qualquer pessoa exigido na legislação aplicável (1,5 metro). 
 
5) Seguir as orientações de segurança definidas pela Comissão de Seleção com relação a              
entrada e circulação no ambiente, direcionamento de candidatos às salas de prova e utilização              
de banheiros. 
 
6) Os candidatos deverão comparecer à instituição portando: 

● Documento com foto; 
● Caneta esferográfica azul ou preta; 
● Dicionário de inglês impresso (para a 1ª prova); 
● Máscara (conforme normas institucionais de biossegurança disponibilizadas); 
● Termo de Ciência e Responsabilidade (preenchido e assinado); 

 
7) Os bebedouros da FAMED/UFCA encontram-se desativados durante o período de           
pandemia, por isso, recomendamos que os candidatos levem sua própria garrafa de água             
(em frasco transparente). Lanches também serão permitidos, porém, recomendamos que          
levem itens pequenos ou fracionados (tais como pequenas barras de cereais, biscoitos ou             
chocolates) que permitam a alimentação rápida, evitando uma remoção prolongada da           
máscara. 

 



 

 
8) A instituição disponibilizará frascos de álcool em gel ou líquido em todas as salas de                
aplicação e nos locais de circulação, bem como sabão líquido e papel toalha nos banheiros. 
 
9) No que se refere às Medidas de Biossegurança, os candidatos deverão seguir as diretrizes               
institucionais do Protocolo de Biossegurança da UFCA e, mais especificamente, as Normas            
sanitárias para a realização de exames de seleção de mestrado, estabelecidas pelo Comitê             
Interno de Enfrentamento à Covid-19 (Cieco-19/UFCA). 
 
10)  Será permitido ao candidato: 

● Usar máscaras descartáveis, de tecido ou de qualquer outro material em conformidade            
com as normas de biossegurança mencionadas acima; 

● Armazenar as máscaras usadas em saco plástico transparente, que deverá ser trazido            
pelo candidato; 

● Levar o seu próprio recipiente contendo álcool em gel, desde que esse recipiente seja              
transparente; 

● Comparecer ao local de prova usando, além da máscara, protetor facial transparente            
(estilo viseira), óculos de proteção transparentes e/ou toalhas de papel para a            
higienização de mãos e objetos. 

 
11) Será proibido ao candidato: 

● O uso de óculos escuros durante a realização das provas; 
● O uso de boné, gorro ou chapéu nas salas de prova; 
● Os candidatos não poderão compartilhar nenhum tipo de material; 
● O uso de celulares e outros equipamentos eletrônicos, que deverão permanecer           

desligados durante todo o período de prova; 
● Entrar na sala de aplicação após o início da prova. 

 
12) As salas serão identificadas e terão uma lista afixada em sua entrada com os nomes dos                 
candidatos que farão provas naquele local. As carteiras escolares estarão dispostas de forma a              
manter o distanciamento necessário entre as pessoas presentes. Recomendamos que os           
candidatos não movam as carteiras dos locais e que permaneçam na mesma carteira escolhida              
até o final da prova. 
 
13) As provas começarão às 08:00 (oito) horas da manhã e terão duração de 04 (quatro)                
horas. Os candidatos receberão os cartões resposta (gabarito) após uma (01) hora do início da               
prova. Os Termos de Ciência e Responsabilidade deverão ser entregues ao fiscal de sala              
juntamente com o caderno de prova e o cartão de respostas, os quais serão guardados pelo                
fiscal em envelopes separados fornecidos pela Comissão de Seleção. Antes de sair da sala, o               
candidato deverá, ainda, assinar a lista de presença. 
 
14) O caderno de prova e o cartão resposta (gabarito) serão preenchidos com número de               
inscrição no SIGAA-UFCA e o número de CPF do candidato. Por isso, orientamos que os               



 

candidatos tenham tais informações em mãos. Os candidatos não deverão escrever ou            
assinar seus nomes no cartão resposta, nem no caderno de prova. 
 
15) Os candidatos receberão uma única folha de cartão resposta, por isso, recomendamos             
atenção ao marcar as questões a fim de evitar rasuras. Além disso, a folha apresentará um                
pontilhado indicando que o candidato pode destacar a metade inferior da folha para anotar              
seu gabarito e levá-lo consigo. 
 
16) Os fiscais informarão aos candidatos de sua sala quando restar uma (01) hora para o                
término da prova. Ademais, os três últimos candidatos deverão sair juntos. 
 
17) Os candidatos não poderão levar os cadernos de prova. Estes serão entregues somente ao               
final de todo o processo seletivo e ficarão disponíveis na secretaria do programa para              
recolhimento pelos candidatos. 


