
 
 

 

PROTOCOLO SANITÁRIO PARA APLICAÇÃO DA PROVA OBJETIVA 

 

O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Especialidades - 

CIESP, em conjunto com a Comissão Técnica para Acompanhamento e Realização do 

Processo Seletivo Simplificado Edital 005/2021-MOTORISTA; 

Considerando a pandemia da COVID 19 que assola todo o 

mundo, inclusive o Brasil, o Estado de Minas Gerais e a cidade de Bicas - Minas Gerais; 

Considerando a necessidade de alguns cuidados especiais em 

virtude da pandemia e também para manutenção da ordem na aplicação da prova 

objetiva; 

Considerando as diretrizes trazidas pela Organização Mundial 

da Saúde, pela Organização Pan-americana de Saúde, pelo Ministério da Saúde, pelo 

Poder Executivo Estadual de Minas Gerais e pelo Poder Executivo Municipal de Bicas 

referente ao controle e cuidados sanitários com a COVID 19; 

 

RESOLVE, instituir e tornar público o presente Protocolo 

Sanitário para Aplicação da Prova Objetiva para gestão e condução dos trabalhos no dia 

da realização da prova. 

1º - Todos os candidatos deverão comparecer portando, além 

do contido no Edital de Abertura, máscara facial para permanência durante toda a 

aplicação da prova.  

2º - Em todos os momentos que forem determinados o uso de 

álcool em gel o candidato deverá assim proceder.  

3º - O candidato deverá levar a própria caneta e não poderá 

compartilhar seus pertences com os demais candidatos. 

4º - Será verificada a temperatura de todos os candidatos no 

portão de entrada do local de aplicação da prova objetiva e caso apresente alguma 

alteração (maior que 37,5°), o mesmo será encaminhado para coordenação e não 

poderá participar da prova objetiva. 

5º - No momento da verificação da temperatura também será 

disponibilizado ao candidato o uso do álcool em gel para higienização das mãos. 



 
 

 

6º - Será verificado o documento de identificação do candidato 

com foto, obrigatório para a realização da prova, o qual então assinará a lista de 

presença com sua caneta individual. 

7º - As salas serão devidamente higienizadas conforme 

protocolo específico para a COVID-19. 

8º - Após a execução da (s) atividade(s) determinadas na prova 

objetiva, o candidato novamente deverá higienizar as mãos com álcool em gel que 

estará disponibilizado em sala. 

9º - Não será permitido durante a execução da prova objetiva 

qualquer troca de materiais ou contato entre os candidatos. Caso o candidato não acate 

qualquer determinação por este protocolo ou pela Comissão Técnica de 

Acompanhamento e Realização do Processo Seletivo Simplificado, o mesmo será 

eliminado. 

10 - Os candidatos deverão levar consigo sua própria garrafa de 

água para consumo apenas do próprio candidato, sendo proibido compartilhar a 

mesma. 

11 – Não será permitido ao candidato se alimentar dentro da 

sala de prova, para que não ocorra a retirada da máscara por longo período, sendo 

necessário solicitar sua saída de sala e o acompanhamento de um fiscal disponível. 

12 - Os candidatos deverão evitar aglomerações, respeitando 

com isso o distanciamento social mínimo de 2 metros. 

13 - O Consórcio Intermunicipal de Especialidades – CIESP, 

reserva-se o direito de decidir por novas restrições ou regras, as quais todos os 

candidatos estão submetidos, sob pena de eliminação, caso no dia da aplicação surjam 

circunstâncias novas não previstas. 

 

Bicas, 05 de agosto de 2021. 

 

 

José Maurício de Sales  

Presidente do CIESP 
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