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Informações aos candidatos dos Concursos de Admissão ao INSTITUTO MILITAR DE 

ENGENHARIA sobre as medidas de combate à COVID-19 

  

 Em função das medidas de combate à proliferação do coronavírus, a atividade de aplicação/realização do 

Exame Intelectual dos Concursos de Admissão ao IME será feita sob rígidos protocolos de segurança 

sanitária, definidos pelo Ministério da Saúde, pelo Ministério da Defesa e pelo Exército Brasileiro. Os 

candidatos, copartícipes na tarefa de combate à COVID-19, precisam atentar para o cumprimento das regras 

impostas para resguardar a sua saúde, a dos demais candidatos e a das equipes de apoio. Os locais de prova 

foram adequados para atender às normas de sanitização, cujo cumprimento depende também da 

obediência e da conscientização dos candidatos. 

 Assim, procure ir desacompanhado(a) para a realização do Exame Intelectual. Não será permitida a entrada 

de pessoas alheias à atividade – pai, mãe e/ou outro responsável. Da mesma forma, não deverão ocorrer 

aglomerações nas imediações, na entrada dos locais de prova, nem no interior das instalações. A distância 

prevista, sinalizada e orientada pela Comissão de Aplicação e Fiscalização (CAF) nos locais de prova deve ser 

obedecida. A fim de agilizar sua entrada no local de prova, evitando aglomerações, tenha em mãos o 

documento de identificação e o Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI). O uso de máscara por todos os 

envolvidos na atividade é obrigatório. 

 Na entrada/no interior de cada local de exame, haverá Postos de Triagem e Identificação, onde será(ão) 

disponibilizado(s) álcool em gel (70%) e/ou borrifador de álcool líquido (70%) para higienização das mãos e 

de objetos. Haverá, também, equipamentos para a aferição de temperatura corporal. Em todas as 

salas/todos os ambientes de prova, serão disponibilizados recipiente com álcool em gel e/ou borrifador de 

álcool líquido para desinfecção de alimentos, objetos pessoais e demais materiais cujo porte seja permitido 

aos candidatos, de acordo com o Edital do CA/2021. 

 As salas/os ambientes de prova terão as mesas e as cadeiras desinfectadas e estarão organizadas de forma 

a assegurar a distância mínima de 1,5 metro entre os candidatos. As portas e as janelas das salas de prova 

estarão abertas durante toda a atividade, possibilitando a ventilação e a circulação do ar nos ambientes. 

 Os cuidados tomados para evitar aglomerações na entrada dos locais de prova serão mantidos até o 

encerramento total da atividade, sendo proibido aos candidatos permanecer no interior dos locais de prova 

após o término da sua realização. 

 O Instituto Militar de Engenharia deseja uma boa prova a todos! 


