INSTRUÇÕES AO CANDIDATO

1) A prova realizar-se-á no dia 01 de fevereiro de 2022, às 8h, auditório Espaço Ciência e
Cultura localizado no prédio do Hospital Pedro II (térreo), sito à Rua dos Coelhos n° 300,
Bairro da Boa Vista CEP: 50070-902 Recife-PE.
2) A duração da prova será de 04 (quatro) horas.
3) Só utilizar canetas transparentes de tinta preta ou azul. Para sua segurança traga 02
canetas.
4) O candidato deverá comparecer ao local da prova, 1 (uma) hora antes do horário
estabelecido para o início da mesma, munido de comprovante de vacinação para a
COVID-19, com duas doses no mínimo, de carteira de identidade ou documento similar
com foto e comprovante de inscrição. Não será permitido acesso de telefone celular no
local e nem com bolsas pessoais. Portanto, sugerimos que venham apenas com
carteira de bolso.
5) Orientamos que não há disponibilidade de estacionamento nas dependências do
IMIP, portanto, sugerimos aos candidatos que venham de taxi, uber, etc.
6) Após a hora fixada para início das provas, não será permitido o ingresso de qualquer
candidato ao local de realização das mesmas.
7) O não comparecimento do candidato a prova acarretará na sua eliminação automática do
processo seletivo.
8) Terá a prova anulada e será automaticamente excluído do processo seletivo, o candidato
que durante a realização da prova:
 for surpreendido em comunicação com outro candidato ou pessoa estranha ao processo
seletivo
 utilizar-se de sinais ou qualquer outro meio que possibilite a identificação da prova.
 utilizar-se de livros, notas, impressos, telefones celulares, máquina ou equipamento
que não estejam expressamente permitido.
 portar-se de forma agressiva e/ou desrespeitosa para qualquer examinador.

PROTOCOLOS DE BIOSSEGURANÇA
1- Realizar a higienização dos calçados no tapete sanitizante;
2- Uso de máscara obrigatório;
3- Realizar higienização das mãos com álcool gel ao entrar
4- Manter o distanciamento recomendado pela organização do processo seletivo
5- Evitar cumprimento ou contato físico (mão, braço, beijo);
6- Evitar aglomeração nos espaços;
7- Ocupar apenas lugares sinalizados
8- Não compartilhar materiais de uso pessoal (caneta, lápis, etc);
9- Proibida alimentação no recinto;

