
 
 

Diretrizes gerais às(aos) candidatas(os) quanto ao uso do espaço 

exclusivo para extração de leite com cortina de 

privacidade 

Objetivo: 
A fim de apoiar o bem-estar e as necessidades parentais das(os) candidatas(os), com base nos recentes 
protocolos da COVID-19 e na disponibilidade na maioria dos locais, podemos oferecer um espaço funcional 
e privativo dedicado à extração de leite materno. A privacidade é a nossa maior preocupação ao 
disponibilizar este espaço. 

Cada espaço inclui: 
Cortina de privacidade, cadeira confortável e tomada elétrica. As lactantes devem trazer consigo suas 
próprias bombas, acessórios e utensílios de higiene. Para garantir a privacidade, a cortina deve ser 
completamente fechada. A mesa do computador na sala de acomodação anexa não pode ser usada para 
colocar equipamentos ou utensílios. Para garantir sua privacidade, a(o) candidata(o) deve verificar se a 
cortina de privacidade está completamente fechada. 

Existem limitações sobre como o espaço pode ser usado? 

• A cortina de privacidade é dedicada apenas à extração de leite materno. 
• As(os) candidatas(os) são responsáveis por trazer sua própria bomba de extração de leite e meios 

de coleta e armazenamento do leite extraído. Não há geladeira para armazenar o leite extraído. 
• Os itens pessoais das(os) candidatas(os), como bomba e caixa térmica, podem ser guardados na sala 

de acomodação durante o exame. Observe que todos os candidatos deverão mostrar o interior de 
quaisquer bagagens de mão para inspeção e garantia de que não contenham notas de estudo ou 
dispositivos pessoais (celulares, tablets etc.), mas estes não serão manuseados pelos funcionários 
do Centro de Teste. Dispositivos pessoais permanecerão nos armários dos candidatos. 

• A cadeira na sala de acomodação estará disponível para uso; o Administrador do Centro de Teste a 
levará para dentro da cortina ao organizar a sala. Mesa, cadeira ou banco adicionais estarão sujeitos 
à disponibilidade. 

• A cortina de privacidade tem forma de “U” e não se destina a abrigar a mesa localizada na sala. 
• Informamos que a cortina está instalada de forma a bloquear completamente a câmera do gravador 

de vídeo digital na sala de acomodação. 
• Para garantir a privacidade, a cortina deve ser completamente fechada. O bastão da cortina facilita 

abrir e fechar a cortina. Basta segurar o bastão e deslizar a cortina para frente e para trás ao longo 
do trilho. 

• Os candidatos serão revistados conforme os procedimentos normais de segurança sempre que 
entrarem na sala principal de prestação do exame. 

• Para fins de limpeza e por cortesia com outras usuárias, é responsabilidade das(os) candidatas(os) 
limpar respingos e outras desordens que possam ocorrer durante o uso da cortina de privacidade. 

• Várias(os) candidatas(os) poderão ter que compartilhar a sala ao longo do dia. Somente uma(um) 
candidata(o) poderá usar a sala por vez. A equipe do centro de teste auxiliará na coordenação do 
uso. 
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