
COMUNICADO 

A Fundação Getulio Vargas (FGV) comunica a realização do concurso da Polícia Militar 
do Amazonas (PMAM) no dia 6/02, reiterando que o mesmo ocorrerá em rigorosa 
observância dos atos normativos nacionais de prevenção à COVID-19. A FGV busca 
preservar a segurança de todos os envolvidos no processo, cumprindo a orientação do 
Governo do Estado do Amazonas e da Secretaria Estadual de Saúde. 

Protocolos específicos de prevenção e higienização serão implementados em todos os 
locais de aplicação das provas, incluindo as seguintes medidas: 

• Dispensadores com álcool 70% nas salas de aplicação, sala da Coordenação e nos
banheiros;
• Ambientes amplos e arejados, mantendo-se distanciamento entre as carteiras nas
salas conforme legislação local, com os devidos cuidados de ventilação (portas sempre
abertas, ainda que o ar-condicionado ou ventilador esteja ligado);
• Reforço da prevenção individual dos colaboradores, com o uso máscaras e outros
Equipamentos de Proteção Individual (EPIs);
• Rotas que garantam o distanciamento mínimo entre candidatos e colaboradores;
• Termômetros para verificação da temperatura corporal dos colaboradores e
candidatos. Aqueles com temperatura acima de 37,8ºC serão direcionados para uma
sala extra;
• Cartazes reforçando as medidas preventivas de distanciamento e higienização em
diferentes ambientes;
• Equipes específicas responsáveis pela higienização dos ambientes do local de
aplicação, antes da entrada dos candidatos e colaboradores, bem como ao término das
atividades;
• Higienização constante dos banheiros, bem como das superfícies mais tocadas pelos
candidatos e colaboradores (como corrimãos e maçanetas);

A equipe de colaboradores da FGV atuará mediante: 
• Utilização de máscara de proteção individual nas salas regulares, considerando os atos
normativos que estabelecem o uso seguro do equipamento;
• Utilização de máscara de proteção individual e Face Shield nas salas extras;
• Utilização da própria caneta azul ou preta, fabricada em material transparente, para
assinar os instrumentos de aplicação;
• Higienização das mãos com álcool 70% antes e após o contato com qualquer
instrumento de aplicação ou candidato, buscando minimizar as chances de potencial
propagação do Covid-19. Os Fiscais Volantes devem ficar posicionados nas entradas dos
locais de aplicação, liberando a entrada dos candidatos por grupos, de forma a evitar
filas e aglomerações;
• Capacitação específica sobre os novos procedimentos adotados para toda a Equipe de
Aplicação;



Os candidatos receberão, previamente, orientação da FGV para: 
• entrar na unidade de prova portando seus próprios frascos de álcool 70% ou outros
antissépticos para as mãos;
• usar apenas a própria caneta azul ou preta, fabricada em material transparente, para
assinatura dos instrumentos de aplicação;
• usar a máscara de proteção individual cobrindo nariz e boca simultaneamente,
enquanto estiverem nos ambientes das provas;
• fazer uso de lanches de rápido consumo nas salas de aplicação e quando estritamente
necessário. Nesse caso, deverão retirar a máscara apenas para se alimentar e recolocá-
la imediatamente após terminar;
• levar água para o próprio consumo, em embalagem transparente, para evitar a
utilização de bebedouros ou de qualquer outro dispositivo de fornecimento coletivo de
água para beber;

A FGV registra a competência que cerca os concursos que realiza e reforça seu 
compromisso com a saúde dos mais de 111 mil inscritos no concurso da PMAM. É nossa 
responsabilidade contribuir para a melhoria da segurança dos cidadãos e de todos os 
envolvidos no evento. 
Certos de estarmos adotando as melhores medidas para o momento, seguimos à 
disposição. 

Respeitosamente, 
FGV CONHECIMENTO 


