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EDITAL Nº 16 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2020
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR
SUBSTITUTO

PROTOCOLO DE SEGURANÇA, EM RAZÃO DA COVID-19, PARA REALIZAÇÃO
DE PROVA DIDÁTICA
Este documento visa determinar um protocolo de acesso, permanência e saída do Campus em
decorrência da pandemia de COVID-19, para realização da prova didática para contratação de
professor(a) substituto(a) de Educação Física.
Entrada no Campus:
1. O candidato, com inscrição deferida, somente poderá acessar o interior do Campus desde
que esteja fazendo uso de máscara de proteção.
2. O acesso só se dará por autorização prévia existente na portaria.
3. O acesso de acompanhantes é desaconselhado, exceto casos comprovados de necessidades
especiais previstos em Edital.
4. O candidato só terá acesso a parte interna ao Campus 30 minutos antes do horário previsto
para realização da prova didática sendo conduzido a local em que será possível o
distanciamento.

Permanência no Campus:
1. Ao ingressar no Campus, o candidato deve permanecer a uma distância mínima de 2 (dois)
metros das demais pessoas que estejam nas dependências do Campus.

2. O candidato deve permanecer todo o tempo com a máscara de proteção, cobrindo
totalmente as vias respiratórias.

Realização da prova didática:
1. O candidato deverá permanecer com a máscara de proteção durante todo o período de
duração da prova didática.
2. O os pincéis e o apagador serão higienizados com álcool em gel ao final de cada apresentação,
facultando-se aos candidatos utilizarem materiais de seu uso pessoal.
3. Os integrantes da banca avaliadora deverão estar com máscaras de proteção.
4. Será realizado distanciamento lateral de no mínimo 3 metros entre os integrantes da banca
avaliadora, e o candidato deverá estar a pelo menos 4 metros da banca avaliadora.
Saída do Campus:
1. O candidato deverá utilizar a máscara de proteção durante todo o percurso
até a saída do Campus.
2. Qualquer informação referente ao concurso poderá ser dirimida pelo e-mail que consta no
Edital do Concurso.

