DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO
CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA
MILITAR DE MINAS GERAIS (PMMG), PARA O
ANO DE 2022

CARTILHA DE ORIENTAÇÕES AOS
CANDIDATOS

Caro candidato:
Para a realização da prova de conhecimentos do CFO/2022, diante da
pandemia do COVID-19, é fundamental que você observe as orientações
desta cartilha, a fim de evitar o contágio e disseminação do
coronavírus.
Estamos trabalhando para assegurar todas as condições necessárias à
preservação da sua saúde.

Contamos com sua colaboração!
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ORIENTAÇÕES GERAIS

• Conheça todas as orientações estabelecidas no EDITAL DRH/CRS Nº 09/2021, de 09

de julho de 2021, em especial as medidas de segurança do concurso contidas no item
12;
•É obrigatório o uso correto de máscara de proteção de boca e nariz;
• Consulte com antecedência o local de realização das provas que será publicado no

portal do CRS;
• O uso dos bebedouros estará restrito ao abastecimento das garrafas individuais dos

candidatos, portanto leve sua garrafa;
•Será permitido ao candidato levar seu lanche (barra de cereal ou similar), água e

álcool a 70%, de uso pessoal, desde que em embalagem ou recipiente de material
transparente e sem rótulo;
•Mantenha sempre uma distância de segurança dos demais candidatos;

• É proibido qualquer tipo de aglomeração de pessoas nos locais de aplicação;
•Evite qualquer tipo de contato físico com outro candidato;
•Evite levar bolsas e mochilas;
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AO CHEGAR AO LOCAL DE PROVA

• Programe-se para estar no local de prova com antecedência mínima de uma hora,

evitando atrasos na execução dos protocolos de triagem;
• Siga as orientações da equipe de serviço;
• Desloque-se imediatamente para a fila de triagem e observe o distanciamento

demarcado;
• Informe à equipe de triagem as informações solicitadas e siga as orientações;
• Feita a triagem, dirija-se imediatamente para a sala de prova. O uso de banheiros e

bebedouros só será autorizado sob coordenação dos fiscais;
• Faça a higienização das mãos antes de acessar a sala de provas e sempre que

possível;
• Identifique-se ao aplicador e sente-se no local demarcado e por ele indicado;
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DURANTE A PROVA

• A utilização de banheiros e bebedouros será permitida na forma estabelecida no Edital

e sob coordenação dos aplicadores e fiscais;
• Evite o uso de acessório (brincos e anéis);
• Retire a máscara somente quando solicitado pelo aplicador ou pelo tempo necessário à

hidratação/alimentação;
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AO TÉRMINO DA PROVA

• Informe ao aplicador, aguarde a conferência do material e a liberação;
• A liberação dos candidatos ocorrerá de maneira gradual;
• Desloque-se imediatamente para fora do local de prova. O uso de banheiros e

bebedouros não será autorizado nesse momento.

Acompanhe as publicações no portal do CRS e mantenha-se atualizado!
www.crs.mg.gov.br
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FIQUE ATENTO!
•Será permitido ao candidato levar seu lanche (barra de cereal ou similar), água e álcool

a 70%, de uso pessoal, desde que em embalagem ou recipiente de material
transparente e sem rótulo;

Álcool

Alimento

Bebida
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