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Instituto São Paulo de Estudos Superiores - ITESP 
Orientações aos candidatos do Processo Seletivo 2022 – Bacharelado em Teologia 

 
 Tendo em vista a proteção da saúde de nossos candidatos ao Processo Seletivo de 2022 

e as normas determinadas pelas autoridades sanitárias do Brasil, para o combate da propagação 

da COVID-19, fica estabelecido para o dia do exame escrito, dia 17 de fevereiro de 2022 e para 

o dia da entrevista, dia 18 de fevereiro de 2022, as seguintes orientações: 

- Os candidatos que apresentarem os sintomas referentes a COVID-19, nos dias que 

antecederem a prova como: febre, dores no corpo, dor de garganta entre outros deverão 

comunicar a Secretaria Acadêmica, a fim de obterem uma nova data para o seu exame.  

- Só será permitido entrar e permanecer dentro do local da prova aqueles que se apresentarem 

com máscara.  

- No dia do exame e da entrevista, os candidatos deverão seguir atentamente as orientações 

dos colaboradores do ITESP, sobre a higienização das mãos e dos pés, bem como do 

distanciamento social que deverão observar, ao adentrarem o espaço da prova.  

- Antes de entrarem no prédio do Instituto, um colaborador fará o controle da temperatura dos 

candidatos. Aqueles que tiverem com a temperatura acima de 38°C, serão orientados a 

retornarem para suas casas e a remarcarem a data da prova, junto à Secretaria Acadêmica.  

- O candidato será comunicado sobre o seu local de prova à entrada do Instituto, pelo 

colaborador responsável por acolhê-lo.  

- Na sala de prova o aluno deverá ocupar a carteira que para ele será determinada e que já estará 

higienizada para o seu uso. 

- Sobre a carteira do candidato estará a sua prova e um sachê contendo um lenço umedecido 

para a sua higienização pessoal.  

- Cada candidato deverá trazer a sua caneta pessoal, o Instituto não irá dispor deste material.  

- Não será permitido aos candidatos nenhum tipo de aglomeração.  

- Seguindo as orientações sanitárias cada candidato deverá trazer a sua própria garrafa de água.  

- Não será permitido o acionamento de ventiladores dentro dos espaços de prova.  

- Durante o trânsito dentro das dependências do Instituto, os candidatos serão sempre 

orientados a manterem sempre o distanciamento social.  

 Pedimos que faça chegar a todos os interessados as orientações acima estabelecidas. 

Cada um fazendo a sua parte, todos estarão protegidos. Bem-vindos ao ITESP! 

São Paulo, 04 de outubro de 2021. 
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