
 

AVISO AOS CANDIDATOS 

De acordo com o Plano de Gerenciamento de Riscos das Aplicações de Provas, 

elaborado pela Secretaria Municipal de Saúde em conjunto com a Vigilância Sa-

nitária do Município de Cachoeira Dourada-GO, serão tomadas as seguintes me-

didas no dia da aplicação das provas: 

a) A temperatura dos candidatos e colaboradores será aferida por colaborado-

res da empresa organizadora do Concurso Público e do Processo Seletivo 

Público em cada entrada dos prédios da aplicação das provas. 

b) Os candidatos e colaboradores com suspeita de contaminação pelo novo 

Coronavírus serão identificados e orientados antes de ingressar nas depen-

dências dos locais de prova. Pessoas com temperaturas acima de 37,8oC 

serão orientados a procurar o serviço médico. 

c) O uso de máscara cobrindo devidamente boca e nariz será obrigatório nas 

dependências dos locais de prova (o candidato deverá levar sua máscara). 

d) Haverá orientação visual informando as localizações das salas e os candi-

datos deverão respeitar o distanciamento de 1,5m na fila de entrada nas 

salas de prova. 

e) Será disponibilizado álcool gel 70% na entrada dos prédios, salas e banhei-

ros. 

f) As carteiras serão dispostas obedecendo o distanciamento de 1,5m.  

g) As carteiras estarão devidamente identificadas com etiquetas ou cartão de 

identificação do candidato. O candidato será orientado sobre a disposição 

das carteiras, visando evitar aglomeração na procura do seu local de prova. 

h) As janelas e portas das salas estarão abertas durante a aplicação das provas. 

Caso seja necessário, os equipamentos de ar condicionado ou ventiladores 

serão ligados, mantendo as portas e janelas abertas. 

i) Se o candidato ou colaborador tossir, espirrar, usar o banheiro deverão lavar 

as mãos e utilizar o álcool gel. 

j) É aconselhável que o candidato leve uma garrafa de água e ao fazer uso da 

mesma, deve ser feito fora da sala de prova, uma vez que para isso será 

necessário a retirada da máscara. 

k) Será feita pulverização motorizada com produtos de desinfecção dos locais 

de acesso dos candidatos e equipe de aplicação das provas, entre 2 e 3 horas 

antes da aplicação da prova. 

l) Todas as carteiras e objetos de uso comum serão previamente higienizados 

com álcool gel. 

m) Os banheiros e lavatórios serão higienizados antes da abertura dos portões 

de acesso e após cada uso. 

 

Cachoeira Dourada-GO, 10 de novembro de 2020. 


