PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA DE MINAS /MG
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL - 01/2019
COMUNICADO OFICIAL
ATENÇÃO CANDIDATOS
PROTOCOLO DE SEGURANÇA

A Prefeitura Municipal de Fortuna de Minas (MG) e a Fundação de Ensino de Contagem – Funec informam que
está confirmada a aplicação da Prova Objetiva no dia 22/11/2020, para o Concurso Público de Fortuna de
Minas, edital n° 01/2019.
Informam que medidas de segurança serão tomadas com o objetivo de previnir a disseminação do
Coronavírius (COVID-19), visando à saúde dos candidatos e de todos envolvidos durante a aplicação da prova.
Esclarecem também que o candidato que se recusar a obedecer às seguintes normas será eliminado do
Concurso Público.
Normas que deverão ser seguidas no dia da prova:
1- Uso obrigatório de máscara de proteção durante toda permanência no local de prova. A máscara
deverá ser utilizada de maneira correta, ou seja, tampando a boca e o nariz;
2- Durante a prova, o candidato deverá utilizar luvas descartáveis de material tranparente e, se
necessário, poderá fazer a troca durante a prova, com autorização do fiscal de sala.
3- O candidato deverá levar o álcool gel (70°INPM), em embalagem transparente e sem rótulos;
4- Haverá aferição de temperatura na entrada do prédio onde será aplicada a prova. Os candidatos que
apresentarem estado febril (temperatura corporal acima de 37,6°) em respeito aos protocolos de saude
estabelecidos para o combate a pandemia do virus COVID-19 e considerando a orientação da
Prefeitura do Municipal, não poderão realizar as provas;
5- Os portões serão abertos IMPRETERIVELMENTE às 8h15min. e fechados às 9h, sem tolerância. O
candidato que chegar após o fechamento dos portões terá vedada a sua entrada no prédio e será
automaticamente eliminado do Concurso Público.
6- O candidato deverá manter o distanciamento social e, relação aos demais candidatos e às demais
pessoas do prédio;
7- Haverá sala individualizada para candidatas grávidas e lactantes;
8- As janelas e as portas deverão permanecer abertas durante todo o período de prova. Não será
utilizado ar-condicionado;
9- Os candidatos poderão utilizar protetor facial transparente, óculos de proteção transparente, roupas
descartáveis (jaleco descartável TNT) e equipamento de proteção individual (EPI);
10- Nos locais de prova, será feita a higienização adequada: nos sanitários, será disponibilizado álcool gel
(70°INPM), sabão líquido e papel toalha para uso individual dentro do espaço;
11- A sala terá um grupo reduzido de candidatos com o distanciamento mínimo entre as carteiras;
12- O candidato deverá levar sua garrafa de água em embalagem transparente e sem rótulo. O uso do
bebedouro será permitido SOMENTE para o preenchimento do vasilhame;
13- O candidato que se recusar a obedecer às normas acima será eliminado do Concurso Público. A Funec
não irá distribuir para os candidatos mascáras, álcool em gel e luva transparente para a realização de
prova; os utensilios serão de inteira responsabilidade do candidato.

Além das medidas citadas, o candidato deverá seguir as regras do tópico 9 da prova conforme consta no edital
do Concurso Público de Fortuna de Minas, edital n° 01/2019.
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Fortuna de Minas, 18 de setembro de 2020.
Patrick Campos Diniz
Prefeito do Município de Fortuna de Minas
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