Oficio nº 23/2021
Excelentíssimo Prefeito de Virmond, PR.
Assunto: Apresentação das medidas que serão desenvolvidas para garantir a saúde e integridade de todos.
Ilustríssimo Sr. Prefeito,
A Faculdade Alfa de Umuarama será responsável pelas seguintes medidas
preventivas, relativamente à emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus (COVID-19), quando da aplicação das provas:
Procedimentos que adotaremos referente aos candidatos:
•
A fim de reduzir a aglomeração de pessoas, as provas do Concurso Público serão divididas em dois
turnos, isto é, parte dos candidatos farão as provas no período da manhã e a outra parte no período da tarde,
os portões ficarão abertos por um período de 45 minutos, desde a abertura dos portões até seu fechamento,
sendo procedimento necessário para evitar aglomerações no momento da chegada dos candidatos aos
respectivos locais de prova.
•
As provas serão realizadas em diversas escolas, haja vista a necessidade de desempenharmos o
rigoroso processo de distanciamento e segurança de todos os candidatos, bem como os envolvidos na
aplicação das provas. Serão divididos os candidatos através de três escolas, período matutino e vespertino,
para que se possa cumprir a determinação de distanciamento de 1,5mt entre cada candidato e aproveitamento
máximo de 45% de cada sala.
•
O ingresso aos locais de prova só será permitido, mediante o uso obrigatório de máscaras de proteção
individual e higienização das mãos com álcool 70%. Os candidatos que se apresentarem sem a máscara de
proteção individual serão impedidos de adentrar no local de prova. Para garantir esse procedimento de
segurança, os fiscais da Faculdade Alfa serão posicionados em pontos estratégicos na entrada(para triagem)
e fora(para orientação nas filas e na área externa) dos locais de prova.
•
O concurso conta com 782 candidatos, esses divididos em dois turnos e em duas cidades para garantia
da saúde de todos e cumprimento de normas sanitárias vigentes. Foram distribuídos 364 candidatos em um
período e 418 em outro período, cumpre salientar que a coordenação do concurso achou por bem aplicar as
provas em duas cidades permitindo assim o maior distanciamento possível aos candidatos. Portanto, as
provas serão aplicadas nas cidades de Virmond, PR e Cantagalo, PR.
•
Os candidatos deverão fazer uso da máscara durante todo o período de realização da prova e enquanto
estiver nas dependências do local de aplicação da prova.
•
Será disponibilizado frascos de álcool 70% para higienização das mãos na entrada de cada escola,
assim como em todas as salas, banheiros e em pontos de circulação.
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•
Será realizada triagem rápida na entrada dos candidatos com verificação de temperatura corporal, por
meio de termômetros infravermelho. Caso seja verificado temperatura corporal acima de 37,8º o candidato
será conduzido para uma sala especial, em área reservada, onde fará a prova apartado do restante do grupo.
Cumpre salientar que os fiscais desta sala especial serão paramentados com máscaras cirúrgicas especiais,
face-shield, luvas, avental cirúrgico e serão orientados, conforme determinação da vigilância sanitária e da
coordenação do concurso.
•
Os candidatos que recusarem a aferir a temperatura, a utilizar os EPI’s necessários ou aqueles que
insistirem em fazer a prova em local distinto, serão impedidos de realizar a prova e serão excluídos do
concurso público.
•
Uso dos banheiros pelos candidatos será realizado com rígido processo de controle e será orientado
pelos fiscais de banheiro sobre o distanciamento de 1,5 metro, evitando o uso simultâneo e incentivando a
prática da higiene e a devida assepsia. Para tanto, será disponibilizado sabão líquido e papel toalha.
•
No intervalo dos turnos de aplicação das provas, será realizado higienização nos locais de prova,
banheiros, corrimãos, maçanetas e superfícies mais tocadas.
•
Processo individual de identificação do candidato na entrada de sua sala de prova, onde a retirada
temporária da máscara poderá ser solicitada pelo fiscal de prova, para a perfeita identificação do candidato,
devendo ser recolocada tão logo finalizado o procedimento.
•
As janelas e portas serão mantidas abertas a fim de melhor a ventilação dos espaços. Caso necessário
o uso, os equipamentos de ar condicionado e ventiladores estarão com a manutenção e higienização em dia,
porém seu uso deverá ser evitado.
•
As escolas estarão atendendo com sua capacidade reduzida para o total de 45%, número este que
deverá cair para 38%, tendo em vista às abstenções, evitando assim aglomerações e cumprindo rigorosamente
o distanciamento de 1,5 metro, dentre os candidatos. Foram ensalados máximo de 16 candidatos em salas
que comportariam até 35 candidatos.
•
As salas onde as provas serão aplicadas terão ocupação limitada garantindo assim o distanciamento
mínimo de 1,5 metro entre os candidatos, nas salas e locais de provas.
•
Haverá demarcação com (X) das carteiras que não serão utilizadas, a fim de cumprir o distanciamento
mínimo solicitado em consonância com a metragem da sala de aula.
•
Será precedido o controle individual de saída dos candidatos ao término das provas, evitando tumulto
e aglomeração de pessoas.
•
Cartazes com orientações de prevenção e procedimentos de higienização foram desenvolvidos e
serão disponibilizados nos locais de aplicação das provas.
•
Os bebedouros coletivos serão desativados pelo risco de contaminação. Os candidatos serão
orientados a trazer garrafa abastecida com água e não deverão compartilhar a mesma, em hipótese alguma,
podendo em caso excepcional utilizar o bebedouro exclusivamente para a retirada de água em copos
descartáveis ou recipientes de uso individual.
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•
Será proibido o compartilhamento de qualquer objeto (canetas, lápis, borracha, livros, cadernos,
dentre outros).
Aos candidatos com temperatura acima do permitido:
•

Caso seja constatado temperatura corporal acima de 37,8º o candidato será encaminhado para uma
sala especial, em área reservada, onde fará a prova separado do restante do grupo. Cumpre salientar que
os fiscais desta sala especial serão paramentados com máscaras cirúrgicas especiais, face-shield, luvas,
avental cirúrgico e serão orientados, se necessário, conforme determinação da vigilância sanitária e a
coordenação do concurso.

•

Garantia de distanciamento mínimo de 1,5 metros entre os candidatos, nas salas de aplicação das
provas.

•

Demarcação das carteiras que não serão utilizadas, a fim a cumprir o distanciamento mínimo
solicitado em consonância com a metragem da sala de aula.

•

As janelas e portas serão mantidas abertas a fim de melhor a ventilação dos espaços. Não será
permitido o uso de ar condicionado e/ou ventilador para estes candidatos em sala reservada.
Procedimento para a equipe de fiscais:

•

Todos os envolvidos na aplicação prova deverão estar usando EPI adequadamente: máscara de
proteção individual, face shield e luvas descartáveis, se necessário.

•

Será aferida a temperatura de todos a equipe envolvida na aplicação das provas. Não será permitido
nenhum fiscal com sintomas gripais e/ou febre.

Umuarama/PR, 01 de fevereiro de 2021.

Respeitosamente,
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