
MARINHA DO BRASIL
CENTRO DE INSTRU^AO ALM1RANTE GRA(,'A ARAN HA

PROCESSO SELETIVO DE ADMISSAO As ESCOLAS DE FORMACAO DE 
OFICIAIS DA MARINHA MERC ANTE (PS EFOMM/202I)

I) INSTRUCOKS COMPI.EMENTARES AOS CANDIDATOS

a) De acordo com o previsto nos subilcns 22.5 e 22.6 do Ediial do PS EFOMM/2021, 
os candidaios devcrao usar mascaras dc prolecao durante a realizagio de todas as 
ctapas previstas no Calendario de Eventos do Anexo L O nao cumprimcnto dessa 
detenninacao implicara na elimina^ao do candidate do Proccsso Seletivo (PS). As 
mascaras devem cobrir todo o nariz c descer ate o queixo. de modo que nao sejam 
formados vans por ondc as goticulas possatn entrar. Rccomcnda-sc o porte dc no 
minimo duas mascaras e, preferencialmente, em cores neutras. Eventual troca de 
mascara ficar& a criterio de cada candidate;

b) Em fuiKjao de n2o ser aconselhado o uso de bebedouros de aproxima^o da boca, 
com jato de agua, os candidates deverao utilizar os copos plasticos descartaveis, que 
serao disponibilizados, ou suas propriavS garrafes dc agua, observando o previsto no 
subitem 10.4 do Edita!.

e) Sera permitido aos candidaios portarem frascus transparentes e individuals de 
alcool em gel, bem como protetores facials do tipo “face shield". Ressalta-se que o 
uso dcssc tipo dc protetor facial 6 optional, nao dispensando os candidates de 
cumprircm o previsto na alinca a), acima dcscrita;

d) Em conformidade com o subitem 22.5 do Edital, por ocasiao da entrada nos locals 
onde serao cumpridas as etapas do PS, os candidaios tcrao suas temperaturas aferidas 
e, em caso dc temperatura acima do normal (maior que 37,7 graus). bem como os 
que apresentarem alguma condipao indicadora de suspeita de contaminate pcla 
COVID-19, serao oriemados a cumprircm a rcspcctiva ctapa em recinto separado;

e) De acordo com o previsto no subitem 22.7 do Edital, rccomcnda-sc aos candidates 
evitarem aglomeravoes quando reunidos, especialinenle enquanto aguardam a abertura 
dos portdes por ocasiao das provas do exame de conhecimentos. Ressalta-se que 
mesmo antes da abertura dos portoes todos os candidates devcrao usar as mascaras dc 
protecao, como previsto na alinca a), acima dcscrita;

f) Recomcnda-se que os candidates orientem seiis parentes e amigos, que venham a 
conduzi-los aos locais de realizavao das diversas etapas do PS, que sc limitem a deixa- 
los nos locais dclerminados e sigam viagem, evitando assim aglomera^oes;

g) Por ocasiao da realizayao das provas do exame dc conhecimentos, recomenda-se 
aos candidaios que estiverem aguardando a abertura dos portoes. que nao promovam 
aglomerates ao redor de ambulantes, tendas dc cursos preparatbrios. dentre outros. 
Da mesma fonna, ao se ausenlarcm ck» local termino das provas;
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h) No scgundo dia de prova, os candidatos dcvcrao ocupar, nos respectivos recintos dc 
realiza^o dc prova, o mcsmo lugar definido no primeiro dia; e

i) £ recomendavel lambem que os candidatos estejam atemos ao cumprimento de 
todos os procedimcntos individuals para cvitarem a contamina^^o propria ou de 
tcrcciros pda COVID-19, amplamente divuigados na midia pdos Orgaos Federal, 
Estaduais e Municipal's. Em especial a higienizavao dc maos, o uso de mascara, evitar 
aglomcra^oes e mauler o distanciamento social.
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