
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA/MG
Processo Seletivo Simplificado de Provas Nº 001/2019

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS OBJETIVAS

A Prefeitura do Município de Ituiutaba/MG, com a supervisão da Comissão de Acompanhamento deste Processo Seletivo, especialmente nomeada

pela Portaria nº 566/2021, usando das atribuições legais:

I. CONVOCA: todos os candidatos inscritos cujo nome consta na RELAÇÃO DE INSCRITOS para a realização das Provas Objetivas, no

Município de Ituiutaba/MG, obedecendo à data, horário e local, a seguir:

CONDIÇÃO DE OBRIGATORIEDADE.

Em razão da pandemia do COVID-19 serão tomadas as medidas necessárias para a segurança dos candidatos e de toda a equipe de apoio no

dia de aplicação das provas, de acordo com as instruções constantes nos protocolos de segurança sanitária Federal, Estadual e Municipal,

quanto ao distanciamento mínimo entre os candidatos, higienização dos locais de aplicação das provas e aferição de temperatura dos

candidatos e àqueles que apresentarem febre (temperatura acima de 37,5º) será impedido de realizar a prova e adentrar-se / permanecer ao

local de prova). Será obrigatório o uso de máscaras por parte dos candidatos durante todo o tempo que permanecer no local de aplicação das

provas. O Candidato que não estiver usando máscara de proteção não poderá entrar nos locais de aplicação das provas e será desclassificado

do certame. Será disponibilizado ainda, álcool em gel 70% para uso obrigatório dos candidatos e do pessoal em serviço no dia da prova. Não

será permitido o uso de bebedouros, ou seja, cada candidato deverá levar a sua garrafa de água. Também deverão ser tomadas todas as

medidas de prevenção orientadas pela Prefeitura Municipal de Ituiutaba, constantes do ANEXO deste edital.

DATA: 26/09/2021 – DOMINGO

PERÍODO: MANHÃ

Abertura dos Portões: 07h30min. – Fechamento: Impreterivelmente às

08h00min.

Funções Candidatos Local

2.02 – AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAÚDE – TODAS AS ÁREAS Todos os candidatos inscritos UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

End.: Rua Vereador Geraldo Moisés da Silva, S/N, Bairro

Setor Universitário – Ref. EUMG - Ituiutaba/MG

CEP:38302-2262.01 – AGENTE DE COMBATE A
ENDEMIAS - CENTRO DE
CONTROLE DE ZOONOSES

Todos os candidatos inscritos

II. CONDIÇÕES GERAIS PARA A REALIZAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS

IMPORTANTE: Nenhum candidato terá acesso para a realização das Provas após o fechamento dos portões que se dará impreterivelmente

nos horários indicados acima, portanto recomenda-se ao candidato que compareça no local de realização das provas com antecedência mínima

de 30 (TRINTA) MINUTOS.

2.1 Somente será admitido para realizar a prova o candidato que estiver munido de Documento de Identidade Original físico impresso com

foto, descrito no ITEM 4.1.15 do Edital Supra, devendo estar em perfeitas condições, de forma a permitir a identificação do candidato com

clareza e do comprovante de inscrição (boleto acompanhado do respectivo comprovante de pagamento) – apenas quando o candidato

observar que o seu nome não consta na Relação de Inscritos). Não serão aceitos documentos apresentados de forma digital e que não

estejam previstos no Edital.

2.2 O candidato deverá portar ainda, caneta esferográfica azul ou preta, lápis e borracha. Em hipótese alguma, será permitida a entrada do

candidato na escola após o horário previsto, pois a prova começará impreterivelmente no horário estabelecido acima.

2.3 No local de provas não será permitido ao candidato usar óculos escuros e acessórios de chapelaria como: boné, chapéu, gorro, bem como

cachecol ou manta e luvas ou quaisquer dispositivos eletrônicos, tais como: máquinas calculadoras, agendas eletrônicas ou similares,

telefones celulares, smartphones, tablets, ipod®, gravadores, pen drive, mp3 ou similar, relógio ou qualquer receptor ou transmissor de dados

e mensagens. Os telefones celulares deverão ser desligados e lacrados sem a bateria conforme instruções fornecidas antes da realização das

provas. O descumprimento desta determinação ou qualquer tipo de toque, seja alarme ou o próprio celular, relógio ou quaisquer aparelhos

eletrônicos, poderá ensejar na eliminação do candidato, caracterizando-se como tentativa de fraude.

2.3.1 Excepcionalmente, o candidato que necessitar usar boné, gorro, chapéu, prótese auditiva, protetor auricular ou óculos de sol deverá ter

justificativa médica e o (s) objeto(s) será (ão) verificado(s) pela coordenação. Constatado qualquer problema, o candidato poderá ser excluído

do certame.

2.4 A Directa Carreiras não se responsabilizará por danos, perda e/ou extravio de documentos e/ou de objetos ocorridos no prédio de prova.

Para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, é expedido o presente edital, que fica à disposição por afixação nos

locais de costume da Prefeitura, pela Internet nos endereços www.directacarreiras.com.br, www.ituiutaba.mg.gov.br e em Jornal de grande

circulação no Município bem como o resumo poderá ser divulgado em outros meios de comunicação, visando atender ao interesse público.

Ituiutaba/MG, 17 de setembro de 2021. A COMISSÃO

http://www.directacarreiras.com.br
http://www.ituiutaba.mg.gov.br


PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA/MG
Processo Seletivo Simplificado de Provas Nº 001/2019

ANEXO

MEDIDAS PARA SEREM ADOTADAS PELO CANDIDATO NO HORÁRIO DE APLICAÇÃO DA PROVA E QUE

SERÃO FISCALIZADAS PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA PREFEITURA DE ITUIUTABA/MG

1. Comparecer ao local de aplicação da prova usando máscara de proteção individual que cubra totalmente e simultaneamente a boca

e nariz

2. O candidato pode, sem obrigatoriedade, portar protetor facial TRANSPARENTE, luva descartável SEMITRANSPARENTE, óculos de

proteção TRANSPARENTE e recipiente com álcool em embalagem SEMITRANSPARENTE e/ou TRANSPARENTE.

3. O candidato teve ter mascara reserva sendo necessário a troca, a mesma deve estar armazenada em embalagem transparente. E

as máscaras utilizadas devem ser armazenadas em embalagem transparente, trazido pelo candidato.

4. Submeter-se à verificação da temperatura corporal para a permissão de acesso ao local de aplicação.

5. Manter o distanciamento mínimo de 1,5m de distância de outros candidatos ou equipe de apoio.

6. Não mover as carteiras nos locais de aplicação das provas obedecendo o distanciamento de 1,5m entre as mesmas.

7. Após entrar no prédio, dirigir-se diretamente para a sala, não  provocando aglomerações nos corredores e saguões.

8. Submeter a identificação, a ser realizada pelos fiscais, sem o contato físico e sem o manuseio dos documentos ou de qualquer

objeto dos candidatos, podendo ser solicitado ao candidato, neste momento, que o candidato abaixe a sua máscara, de modo a

visualização do seu rosto.

9. Após entrar na sala permanecer sentado e em silêncio.

10. Manter os cuidados individuais evitar tocar olhos, nariz, boca, cobrir com a parte interna do antebraço o nariz e a boca quando

espirrar ou tossir e não compartilhar objetos de uso pessoal.

11. Manter o uso das máscaras ao se retirar da sala.

12. Consumir água de sua própria garrafa, a qual deve estar em embalagem transparente. OS BEBEDOUROS ESTARÃO

INTERDITADOS.

13. Lanches serão consumidos no lado externo das salas, sendo permitido a saída da sala para cada consumo, apenas uma vez por

candidato.

14. O candidato que apresentar no local de provas com sintomas gripais será DESCLASSIFICADO.

15. Medição da temperatura do Candidato.


