PROCESSO SELETIVO 001/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE ONÇA DE PITANGUI

RECOMENDAÇÕES DE
PREVENÇÃO DA COVID-19

Com a finalidade de reduzir os riscos de disseminação e não propagação do novo
coronavírus

Sars-COV-2

(Covid-19)

e

assegurar

o

bem-estar

dos

candidatos

e

colaboradores, listamos as medidas de prevenção que serão aplicadas no Processo Seletivo
001/2021 da Prefeitura Municipal de Onça de Pitangui/MG.
Os protocolos de segurança detalhados seguem rigorosamente as orientações da
Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde, Comitê de Enfrentamento
Municipal e dos demais órgãos da saúde e vigilância sanitária.

COMO SE
PROTEGER
NO LOCAL DE
APLICAÇÃO?

Higienizar as mãos frequentemente com água e sabonete ou
antisséptico em gel à base de álcool 70%. O procedimento deve
durar, ao menos, 20 segundos. De preferência, utilizar toalhas
descartáveis para secar as mãos.
Cobrir, com a parte interna do cotovelo, o nariz e a boca
quando espirrar ou tossir.
Evitar tocar os olhos, o nariz e a boca.
Utilizar máscara de proteção individual, que cubra, total e
simultaneamente, o nariz e a boca. Ela poderá ser de tecido ou
de qualquer outro material, incluindo o modelo de máscara
N95.
Evitar abraços, apertos de mãos e beijos no rosto.
Não compartilhar objetos de uso pessoal, como copos, garrafas
e canetas.

DENTRO DOS
LOCAIS DE
PROVAS:

Disponibilizará sabão e papel toalha nos banheiros para

NO PERÍODO DE APLICAÇÃO

Álcool

O MUNICÍPIO E A EMPRESA

coordenação e nos banheiros.

que todos os candidatos possam praticar a higienização
das mãos sempre que utilizarem o banheiro na entrada e
durante o período de prova.
em

gel

70%

nas

salas

de

aplicação,

na

ORGANIZADORA:

Salas

organizadas

com

distanciamento

entre

as

carteiras, seguindo todos os protocolos previsto no
Plano Minas Consciente, bem como os devidos cuidados
de ventilação (portas e janelas abertas).
Higienização dos ambientes do local de aplicação, antes
da entrada dos candidatos e colaboradores e ao término
das atividades.
Higienização constante dos banheiros, bem como das
superfícies

mais

tocadas

pelos

candidatos

e

colaboradores (como corrimãos e maçanetas).

A EQUIPE DE
APLICAÇÃO SÓ
PODERÁ ATUAR
MEDIANTE:

Utilização

de

máscara

de

proteção

individual

e

considerando os atos normativos que estabelecem seu
uso seguro, sendo recomendável a troca a cada duas
horas no caso de comunicação frequente.
Utilização da própria caneta (preta ou azul) para assinar
os

instrumentos

de

aplicação,

de

forma

a

evitar

compartilhamento de objetos pessoais.
Higienização das mãos com álcool em gel antes e após o
contato com qualquer instrumento de aplicação ou
objetos dos candidatos.

higienize as mãos

mantenha o distanciamento social

use a máscara
corretamente

RECOMENDAÇÕES
COMPLEMENTARES:
O candidato deverá comparecer 30 minutos antes do horário previsto
para realização das provas portando Documento de Identidade (utilizado
para inscrição) e caneta (azul ou preta).
Não será permitida a entrada e a permanência do candidato que não
estiver usando corretamente a máscara, ou seja, cobrindo a boca e o
nariz.
Recomendamos que os candidatos levem água para o seu próprio
consumo, em embalagem transparente, para evitar a utilização de
bebedouros.
A FGW Cursos e Editorações e a Prefeitura utilizarão todos os meios
disponíveis de precauções contra à COVID-19, seguindo todos os
protocolos do Plano Minas consciente, bem como as orientações do
Ministério da Saúde, evitando aglomerações, mantendo distanciamento
mínimo, utilizando álcool em gel na entrada, aferição de temperatura e
higienizando o ambiente.
Na entrada dos locais de prova haverá pontos com listagem em ordem
alfabética, para o candidato consultar sua sala antes do início.
Após o término das provas, o candidato deverá deixar imediatamente o
local, sendo vedada a permanência na área externa em um raio de 50
metros quadrados.

traga sua caneta e
garrafa de água

os ambientes serão higienizados antes e depois
da aplicação das provas

disponibilização de
álcool nas salas

chegue antes do
horário da prova

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ONÇA DE PITANGUI,
DESEJA A TODOS OS CANDIDATOS UMA BOA
PROVA!

