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ORIENTAÇÕES PARA A PROVA DE RESIDÊNCIA 

MÉDICA 

 

Considerando as recomendações e medidas dos centros e departamentos 

governamentais do Estado de São Paulo, com vistas à prevenção do contágio 

e ao combate do novo Coronavírus (COVID-19), serão observados os cuidados 

de distanciamento social e higienização relativos à prevenção do contágio do 

COVID-19, devendo o candidato: 

 a) se estiver com sintomas de COVID-19, não comparecer ao local de prova; 

 b) comparecer e permanecer no local de prova fazendo uso de máscara de 

proteção facial, com cobertura total de nariz e boca. Não será permitida a 

entrada, nem a permanência no local de prova, de candidato que estiver sem a 

máscara (Decreto Estadual nº 64.959, de 4 de maio de 2020); 

 c) dirigir-se imediatamente à sua respectiva sala de prova. Será proibida a 

permanência de candidatos e de outras pessoas no saguão, área externa ou 

corredores do local de prova;  

d) o candidato será responsável pelo acondicionamento e/ou descarte de seu 

material de proteção pessoal utilizado (máscaras, luvas etc.), seguindo as 

recomendações dos órgãos de saúde. Não será permitido o descarte desse 

material no local de prova. 

Recomenda-se, ainda, que o candidato: 

 a) leve máscaras adicionais, de acordo com o período de duração de sua 

prova, considerando as recomendações dos órgãos de saúde; 

 b) leve álcool em gel a 70° para uso pessoal; c) leve garrafa ou utensílio para 

acondicionamento de água (haja vista que os bebedouros somente poderão ser 

acionados para enchimento dessa(e) garrafa/utensílio), não sendo permitido 

beber água diretamente do bebedouro. Se houver dúvida em relação à 

fisionomia/identidade do candidato no momento da identificação, poderá ser 

exigida a retirada da máscara, mantido o distanciamento recomendado, e sua 

imediata recolocação após a identificação, podendo, ainda, ser feito o exame 

da máscara e/ou máscara reserva. 


