
 
 

Diretrizes gerais às(aos) candidatas(os) quanto ao uso da tenda 

de aleitamento materno 

Objetivo: 
A fim de apoiar o bem-estar e as necessidades parentais das(os) candidatas(os), com base nos recentes 

protocolos da COVID-19, lactantes com crianças terão um espaço funcional e privativo dedicado ao 

aleitamento materno. A privacidade é a nossa maior preocupação ao disponibilizar este espaço. 

Cada espaço inclui: 
Tenda para privacidade e uma cadeira confortável. A tenda de privacidade tem uma porta grande em 

forma de "T" para fácil acesso e fecho de correr com 3 vias. Para garantir sua privacidade, a(o) 

candidata(o) deve verificar se a tenda de privacidade está completamente fechada. 

Existem limitações sobre como o espaço pode ser usado? 

• A tenda de privacidade é dedicada apenas ao aleitamento materno. A tenda expande-se até o 

tamanho de 120 cm x 120 cm x 200 cm (47,24” x 47,24” x 78,74”), proporcionando uma área 

espaçosa com uma janela superior para a entrada de luz e circulação de ar dentro da tenda. 

• Será disponibilizada uma cadeira; o Administrador do Centro de Teste a levará para dentro da 

tenda ao organizar a sala. Não haverá mesa, cadeira ou banco adicionais. 

• Para garantir a privacidade, a tenda deve ser completamente fechada. A tenda de privacidade 

tem uma porta grande em forma de "T" para fácil acesso e fecho de correr com 3 vias. 

• Todos 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(os) usuárias(os), é responsabilidade das(os) 

candidatas(os) limpar respingos e outras desordens que possam ocorrer durante o uso da 

tenda de privacidade. 

• Não será permitido entrar com comida na tenda; porém, após inspeção, a(o) candidata(o) poderá 

entrar com água que tenha trazido. 

• Ao iniciar seu intervalo de amamentação, as(os) candidatas(os) poderão usar o telefone do 

centro de teste para ligar para o cuidador da criança. 

• Cuidadores terão acesso somente à sala de espera/recepção. Será proibido o acesso de 

cuidadores à Sala de Descanso de Funcionários, à Sala do Administrador do Centro de Teste 

ou à Sala de Prestação do Exame.  

• Cuidadores não poderão permanecer no centro de teste durante o intervalo estendido 

das(os) candidatas(os). 

• Uma vez concluída a amamentação de seu bebê, a(o) candidata(o) poderá usar o telefone do 

centro de teste para pedir ao cuidador que busque a criança. 

• Solicitamos que todos os candidatos respeitem a experiência dos outros candidatos e que 

evitem perturbações no Centro de Teste na medida do possível; a equipe do Centro de Teste 

se resguarda o direito de solicitar que bebês que estejam perturbando sejam retirados do 

Centro de Teste. 



 


