INFORMATIVO 04 – Dia da Prova Escrita (07/03/2021)
Principais orientações da COREMU/UFAM/HUGV/EBSERH para os candidatos
Frente ao recrudescimento da pandemia de COVID-19 no Brasil, em especial no Estado do Amazonas
a COREMU/UFAM/HUGV/EBSERH adotou um conjunto de medidas preventivas com base nas mais
atuais evidências científicas sobre a transmissibilidade do SARS-CoV-2 e os princípios fisiopatológicos
da COVID-19, para garantir uma aplicação de prova segura para os inscritos no Processo de Seleção de
candidatos para ingresso no 1º Semestre de 2021, na modalidade de pós-graduação lato sensu, nos
Programas de Residência Multiprofissional e Profissional em Área de Saúde da Universidade Federal
do Amazonas
Antes da prova:
a. Conheça seu local de prova (conforme descrito no quadro ao final desse informativo) com
antecedência, evitando atropelos no dia do exame.
b. Observe seu estado de saúde e, caso não se sinta bem, procure orientação de profissional de
saúde habilitado para essa avaliação.
c. Vá bem alimentado. Não será permitida alimentação no local de prova.
d. Leve para a prova sua própria garrafa com água. Por conta das normas de biossegurança, as
unidades acadêmicas estão com os bebedouros interditados;
e. Separe também, para levar para a prova, máscaras faciais que cubram nariz e boca. A
COREMU/UFAM/HUGV/EBSERH recomenda que o candidato leve máscara reserva, caso
seja necessária a troca;
f. Não será permitido que o candidato permaneça no local de prova sem o uso adequado da
máscara facial.
Durante a prova:
a. Use máscara facial cobrindo nariz e boca durante todo o processo! Troque-a por uma reserva,
se necessário.
b. Ao se dirigir para o local de prova, siga as orientações das autoridades de saúde da cidade de
Manaus - Amazonas, sobretudo se tiver que usar transporte público;
c. Chegue à unidade acadêmica com antecedência, o portão será aberto às 07h30min, a fim de
evitar aglomerações. Dirija-se diretamente à sua sala;
d. Não é permitida a entrada e permanência de acompanhantes dos candidatos nas dependências
das unidades acadêmicas, salvo sob condição de saúde autorizada previamente pela
COREMU/UFAM/HUGV/EBSERH;
e. Ao transitar pela unidade acadêmica, mantenha distância de 1,5 m dos demais candidatos. A
equipe de aplicação da prova estará a postos para orientar sobre o fluxo no local de prova;
f. Ao entrar na sala, um fiscal irá recebê-lo/a usando máscara. Ele estará instruído para cumprir e
garantir o cumprimento de todas as orientações de biossegurança. Não é necessário que você
passe seu RG para as mãos do fiscal, pois você pode apenas mostrar a ele seu documento;
g. Mantenha sua mesa ou carteira na posição em que se encontra, considerando que estas foram
posicionadas de modo a manter o distanciamento entre os candidatos. Não é permitida a troca
de lugar, mesmo que haja lugares vagos. Caso tenha alguma dúvida, consulte o fiscal de sua
sala;
h. Higienize sempre as mãos. A COREMU/UFAM/HUGV/EBSERH disponibilizará álcool em
gel nas dependências da unidade acadêmica, durante todo o período do exame. Você também
deve levar seu frasco para uso individual;
i. Leve sua caneta esferográfica de tinta azul ou preta. Não é recomendável emprestar material
mesmo antes da prova.

j.

Permaneça de máscara durante todo período de prova. Só será permitido abaixar a máscara na
sala para o reconhecimento facial e para a ingestão de água.
k. Para ir ao banheiro durante a prova, solicite ao fiscal e aguarde sua vez. A
COREMU/UFAM/HUGV/EBSERH conta com a colaboração de todos para que as medidas de
higiene sejam eficazes;
l. A saída definitiva da unidade acadêmica poderá ocorrer somente a partir das 09h30min. Saia
calmamente da sala e dirija-se à saída. Não permaneça nos corredores e evite aglomerações.
Locais de Prova
Programa de Residência
ATENÇÃO INTEGRAL NA SAÚDE FUNCIONAL EM DOENÇAS NEUROLÓGICAS
Local: Faculdade de Ciências Farmacêuticas (FCF)
Endereço: Universidade Federal do Amazonas, Av. General Rodrigo Octávio 6200 - Setor Sul –
Coroado I, Manaus - AM
ATENÇÃO AO PACIENTE ADULTO NEUROCIRÚRGICO EM UTI
Local: Faculdade de Ciências Farmacêuticas (FCF)
Endereço: Universidade Federal do Amazonas, Av. General Rodrigo Octávio 6200 - Setor Sul –
Coroado I, Manaus - AM
ENFERMAGEM OBSTÉTRICA
Local: Escola de Enfermagem de Manaus (EEM)
Endereço: Rua Terezina, 495 - Adrianópolis, Manaus - AM
PATOLOGIA ORAL E MAXILOFACIAL
Local: Faculdade de Medicina (FM)
Endereço: R. Afonso Pena, 1053 - Centro, Manaus - AM
FISIOTERAPIA EM TERAPIA INTENSIVA NEONATAL
Local: Faculdade de Educação Física e Fisioterapia (FEFF)
Endereço: Universidade Federal do Amazonas, Av. General Rodrigo Octávio 6200 - Setor Sul –
Coroado I, Manaus - AM
OBS.: Não está permitido o trânsito de ônibus no Campus Universitário da UFAM. Assim pedimos
atenção dos candidatos que irão usar desse tipo de transporte, que os mesmos após saltar na parada de
ônibus próximo ao Campus deverão caminhar até o local de prova observando o horário de fechamento
dos portões das respectivas unidades acadêmicas.
ATENÇÃO!
Por recomendação dos órgãos sanitários, NÃO vá ao local de prova se você se enquadrar em uma dessas
condições:
- Se diagnóstico confirmado de COVID-19 a partir de 26/02/2021;
- Se contactante domiciliar (ou próximo) de caso confirmado de COVID-19, com último contato após
26/02/2021;
- Se caso suspeito de COVID-19.
Manaus 02 de março de 2021.
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