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COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA 

XIII - MEDIDAS DE PRECAUÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA PROVA ESCRITA DO PROCESSO 
SELETIVO 2021 FRENTE A PANDEMIA COVID-19:  

- As provas serão aplicadas em local arejado, será aferido a temperatura de todos os candidatos e oferecido 
álcool em gel para higienização das mãos.  

- As cadeiras ficarão com uma distância de 1,5 metros.  

- Caso o candidato apresente sintomas de COVID19, a instituição oferecerá uma sala separa para realização da 
prova.  

ORIENTAÇÕES PARA OS CANDIDATOS:  

• 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);  
• Realize a higienização das mãos com álcool gel a 70% ao entrar e sair da sala;  
• Não utilizar bebedouros coletivos;  
• 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;  
• 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;  

• Não havendo obediência, o candidato será advertido e numa segunda vez, será retirado do ambiente e 
desclassificado.  

 

Dr. JUAREZ ANTÔNIO DE SOUSA  
Coordenador da COREME 
 
Maternidade Municipal Aristina Cândida  
Senador Canedo Goiás 
 
Rua Professor José Francisco Teles, QD 1S LT 2-6, Jardim de Todos os Santos, Senador Canedo-GO. CEP 75 
250-000. 


