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MEDIDAS DE BIOSSEGURANÇA E DE PREVENÇÃO AO CORONAVÍRUS (COVID-19) NA REALIZAÇÃO DAS PROVAS  - Edital nº 54/2022

Diante da publicação do Termo de Apostilamento nº 03 da Instrução Normativa nº 07/2022, seguem medidas a serem adotadas durante a realização
do Concurso Público:

7.1. Os candidatos deverão comparecer ao local de realização das provas observando os cuidados individuais de higiene e de etiqueta respiratória,
recomendados para a prevenção do contágio do COVID- 19;

7.1.1 O uso de máscaras é facultativo em todos os ambientes dos campi e unidades/setores da Reitoria, conforme Termo de Apostilamento nº 03 da
Instrução Normativa nº 07/2022. 

7.1.2 O uso de máscaras não é facultativo nas unidades/setores sediados em municípios onde há obrigatoriedade na utilização desse EPI, valendo,
nesse caso, as determinações sanitárias a nível municipal, ocasião em que os candidatos serão comunicados por e-mail pelas respectivas Comissões Locais
de Concursos dos Campus. 

7.1.3 Em caso de obrigatoriedade do uso de máscara, a mesma deve cobrir totalmente o nariz e a boca do candidato, que deverá permanecer com a
máscara, utilizando-a de forma correta, desde a sua entrada até sua saída do local de provas. 

7.1.4 Caso o candidato faça o uso de máscara, o seu formato não poderá cobrir os ouvidos do candidato, ou outras partes do rosto e cabeça que
dificultem a fiscalização e identificação por parte da Comissão Local de Concursos e Comissão Examinadora.

7.1.5 Não há necessidade de aferição da temperatura corporal dos candidatos na entrada das dependências do local de prova, conforme estava
previsto nos itens 7.2, 7.2.1 e 7.2.2 do Edital nº 54/2022;

7.1.6 Os itens 7.3 a 7.13 constantes no Edital nº 54/2022 ainda devem ser cumpridos.

Bagé, 28 de abril de 2022.
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https://sei.unipampa.edu.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?acao=publicacao_visualizar&id_documento=869268&id_orgao_publicacao=0
https://sei.unipampa.edu.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?acao=publicacao_visualizar&id_documento=829481&id_orgao_publicacao=0

