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Edital Complementar 

 

I. PROTOCOLO SANITÁRIO 

As medidas de segurança sanitária serão tomadas com o objetivo de prevenir a 

disseminação do Coronavírius (COVID-19), visando a proteção da saúde dos 

candidatos e de todos envolvidos durante a aplicação da prova. O candidato que 

se recusar a obedecer às seguintes normas será eliminado do Processo 

Seletivo. 

Todas as atividades de aplicação das provas obedecerão às indicações e 

recomendações do Comitê de enfrentamento à pandemia da COVID-19. 

Por ocasião das provas, o candidato deverá:  

I - comparecer ao local de aplicação de provas usando máscara de 

proteção individual que cubra totalmente e simultaneamente boca, nariz, e, caso 

queira, portando máscaras reservas, para possibilitar a troca de sua máscara ao 

longo do período que estiver no local; 

II - permanecer com a máscara cobrindo simultaneamente boca e 

nariz totalmente durante todo o tempo em que estiver nas dependências dos 

locais de aplicação das provas; 

III - submeter-se à verificação da temperatura corporal para a 

permissão de acesso ao local de aplicação. Se a temperatura corporal do 

candidato, aferida no momento de sua chegada ao local de aplicação, for 

superior a 37°C, será imediatamente realizada uma segunda aferição e, caso 

seja confirmada a temperatura acima de 37°C, o candidato poderá ser 

encaminhado para realizar as provas em sala especial juntamente com outros 

que estiverem na mesma situação. 

IV - observar o distanciamento adequado, em frente ao portão de 

acesso ao local de aplicação, na entrada das salas de provas e dos banheiros; 

V - observar o distanciamento mínimo exigido na legislação aplicável 

entre os candidatos nas salas de aplicação das provas; 

VI - verificar o seu horário de acesso ao local de provas, conforme 

informado no CDI do Candidato; 
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VII - após entrar no prédio, dirigir-se diretamente para a sala, não 

provocando aglomerações nos corredores e saguões; 

VIII - submeter-se, após a higienização das mãos, à identificação, a 

ser realizada pelos fiscais, sem contato físico e sem o manuseio dos 

documentos ou de qualquer objeto dos candidatos, podendo ser solicitado, 

nesse momento, que o candidato abaixe a sua máscara, de modo a permitir a 

visualização do seu rosto, sendo permitindo somente ao candidato a 

manipulação de sua máscara, mantendo-se o distanciamento adequado de 

qualquer outro candidato ou membro da equipe de aplicação; 

IX - após entrar na sala, permanecer sentado na carteira e em 

silêncio; 

X - permanecer de máscara ao se retirar de sala para uso dos 

banheiros e observar os procedimentos de higienização das mãos nesses 

ambientes; 

XI - manter os cabelos presos enquanto estiver dentro dos locais de 

aplicação de prova, caso tenha cabelos compridos;  

XII - submeter-se ao controle de saída dos candidatos ao término das 

provas para evitar aglomerações; 

XIII - atender expressamente às orientações da equipe de aplicação 

de prova, mantendo sempre o distanciamento mínimo entre as pessoas exigido 

na legislação aplicável, durante todo o período de aplicação e em todos os 

ambientes dos locais de aplicação. ;  

XIV - Além das instruções acima, o candidato deverá ainda observar: 

a) as máscaras poderão ser descartáveis, de tecido ou qualquer 

outro material, sendo preferencialmente, as PFF2; 

b) será permitido ao candidato comparecer ao local de aplicação de 

prova usando, além da máscara, protetor facial transparente (estilo viseira), 

vestimentas descartáveis, luvas descartáveis (desde que tenham coloração 

leitosa ou semitransparente) e, óculos de proteção transparente;  

c) o candidato também poderá levar o seu próprio recipiente 

contendo álcool em gel, desde que esse recipiente seja transparente; 
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d) as máscaras e os frascos de álcool em gel deverão ser de uso 

individual e não poderão ser compartilhados entre os candidatos; 

e) cada candidato deverá levar água para o seu próprio consumo, 

armazenada em embalagem transparente. O uso do bebedouro será permitido 

SOMENTE para o preenchimento do vasilhame; 

XV - Durante a aplicação das provas, serão adotadas as seguintes 

medidas: 

a) portas e janelas permanecerão abertas; 

b) pisos, carteiras, cadeiras, pias, sanitários e maçanetas serão 

limpos com material apropriado antes da abertura dos portões; 

c) lâmpadas permanecerão acesas para evitar o toque nos 

acendedores; 

d) o uso dos banheiros não excederá a um 1/3 da capacidade do 

local, sempre utilizados em cabines alternadas; 

e) os candidatos farão higienizarão com álcool em gel as das mãos 

antes de ir ao banheiro e ao voltar para a sala; 

f) a sala terá um grupo de candidatos, observando o distanciamento 

mínimo exigido na legislação aplicável entre os presentes; 

g) nos locais de prova, será feita a higienização adequada; 

h) a Lista de Frequência dos Candidatos será disponibilizada 

unicamente pelo fiscal de sala, candidato a candidato, com realização de 

higienização de mãos antes e após a assinatura. Não será permitida a circulação 

de candidatos durante o procedimento; 

i) será permitido ao candidato a troca de máscaras a cada duas horas, 

desde que a(s) máscara(s) descartada(s) seja(m) armazenada(s) pelo candidato 

em saco plástico transparente, que deverá ser fechado; 

j) não serão fornecidos máscaras, frascos de álcool em gel ou 

garrafas de água aos candidatos, sendo tais utensílios de inteira 

responsabilidade do candidato; 
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k) serão disponibilizados para os colaboradores frascos de álcool em 

gel em todas as salas de aplicação e nos locais de circulação. 

 

Contagem, 25 de novembro de 2021. 
 
 
 

Telma Fernanda Ribeiro 
Presidente da Fundação de Ensino de Contagem – Funec. 

 
 
 


