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ORIENTAÇÕES AOS CANDIDATOS CONSIDERANDO-SE AS RECOMENDAÇÕES E AS
MEDIDAS DE COMBATE E PREVENÇÃO DO CONTÁGIO DO CORONAVÍRUS (COVID-19),
EM ATENDIMENTO AO ITEM 11.6 DO EDITAL N° 05/2022
Para a realização das Provas Escritas Objetivas do Concurso Público para a Prefeitura Municipal
de União - PI, no dia 07 de agosto de 2022, deve-se obedecer às normas sanitárias de
prevenção do contágio do COVID-19 estabelecidas pelas autoridades estaduais e municipais e
pelo Comitê Gestor de Crise - CGC/UFPI (Resolução CONSUN/ UFPI N.º 56, de 20.01.2022),
visando à segurança de todos os envolvidos no Concurso Público.
O ingresso e a permanência nas dependências dos Centros de Aplicação das Provas estão
restritos aos candidatos e colaboradores do certame, que deverão observar as seguintes
medidas:
1. É obrigatório o uso de máscara individual, cirúrgica ou de tecido, de proteção de nariz e
boca, não sendo permitido o acesso sem a utilização da mesma. O candidato que não
respeitar a orientação sobre o uso da máscara não poderá realizar a prova e será
considerado ausente;
2. A capacidade das salas será reduzida para que a medida de distanciamento social possa
ser respeitada e, sempre que possível, as portas e janelas ficarão abertas;
3. Atender às regras de higiene pessoal (fazer adequada higienização da mão com água e
sabonete ou álcool a 70%). A UFPI fornecerá material necessário para higienização das
mãos na recepção, porém solicita-se aos candidatos que tragam o seu próprio material
de higienização, para a devida utilização durante a realização das provas;
4. Manter a etiqueta respiratória (cobrir a boca com o braço ao tossir ou espirrar);
5. Evitar cumprimentar outras pessoas com aperto de mãos, abraços ou beijos;
6. Não compartilhar objetos pessoais;
7. Seguir as orientações determinadas pelos coordenadores e fiscais do Concurso Público.

Teresina, 02 de agosto de 2022.
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