
COMUNICADO 01/2020, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2020 

 

Comunicamos aos candidatos ao cargo de TÉCNICO EM 
FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO E SEGURANÇA PATRIMONIAL (GUARDA 
MUNICIPAL) DO MUNICÍPIO DE ARACATI-CE, reconvocados para a 
Avaliação da Capacidade Física, conforme Edital nº 09.01/2020, de 30 de 
setembro de 2020, o protocolo que será utilizado pela banca organizadora como 
medida de prevenção contra o Novo Coronavírus:    

CONSIDERANDO a declaração pública de pandemia em relação ao novo 
Coronavírus (COVID-19) pela Organização Mundial da Saúde – OMS, de 11 de 
março de 2020;  

CONSIDERANDO a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe 
sobre medidas para enfrentamento da situação de emergência em saúde 
pública decorrente da COVID-19;  

CONSIDERANDO o Decreto Legislativo nº 06, de 20 de março de 2020, 
que reconhece a ocorrência do estado de calamidade pública até o dia 31 de 
dezembro de 2020;  

CONSIDERANDO o Decreto Estadual do Ceará nº 33.783, de 25 de 
outubro de 2020, que prorrogou o isolamento social para enfrentamento da 
pandemia decorrente da COVID-19;  

CONSIDERANDO o Protocolo Setorial Medidas Sanitárias, Concursos e 
Processos Seletivos do Governo do Estado do Ceará, de 26 de setembro de 
2020; 

CONSIDERANDO o Protocolo de retorno seguro ao trabalho presencial 
do Ministério da Economia, de 22 de junho de 2020; 

CONSIDERANDO que esta instituição tem a necessidade de preservar a 
segurança e a saúde da comunidade e de assegurar um clima de confiança e 
tranquilidade indispensável para o bom funcionamento do Concurso Público, é 
imperioso que sejam observadas as recomendações e orientações detalhadas 
nos itens posteriores:   

 

1. Os candidatos, bem como a equipe de aplicação, ficam obrigados a 
observar e respeitar todos os protocolos indicados pela banca organizadora. 

2. O ingresso ao local das provas só será permitido, obrigatoriamente, 
mediante o uso de máscaras de proteção individual.  

3. Em cada entrada de local de provas deverá haver um fiscal ou mais para 
garantir a orientação acerca do distanciamento correto entre os participantes do 
concurso, antes de adentrarem ao ginásio, evitando aglomerações.  

4. Em cada entrada do local de realização das provas, garantir a aferição de 
temperatura de todos os candidatos, utilizando termômetro infravermelho. Em 
caso de aferição de temperatura igual ou superior a 37,5 º C e havendo essa 
confirmação de febre, o candidato não poderá realizar as provas.  

5. Todos os candidatos devem ser orientados no sentido de que, em caso 
de tosse ou espirro, deverão os mesmos usar a “etiqueta respiratória”, que 



compreende a utilização do antebraço para proteção das vias respiratórias nos 
momentos de espirro ou tosse, evitando fazê-los com a utilização das mãos. No 
presente caso, os candidatos não deverão retirar a máscara sob hipótese 
alguma, podendo realizar a sua substituição uma vez cessada(o) a tosse ou o 
espirro. 

6. O candidato deverá, obrigatoriamente, permanecer de máscara durante 
todo o período de realização das provas, retirando-a apenas para ingestão de 
água, se for o caso. 

7. Os candidatos poderão entrar no local de aplicação das provas portando 
seus próprios frascos de álcool em gel ou outros antissépticos para as mãos. 

8. Será vedado o compartilhamento de equipamentos de proteção individual 
e de objetos de uso pessoal.  

9. Os aplicadores de provas e colaboradores em geral receberão 
capacitação sobre medidas de prevenção e controle da Covid-19. 

10. Os aplicadores de provas e colaboradores em geral deverão fazer uso 
obrigatório de máscara facial, durante todos os testes. 

11. Ambientes e superfícies em geral existentes nos locais de aplicação de 
provas deverão ser higienizados antes da entrada dos colaboradores e 
candidatos, como também ao término da realização das provas. 

12. Os bebedouros com sistema de torneiras com jato de água serão 
lacrados ou removidos. Portanto, para ingerir água dentro do local de prova, os 
candidatos deverão portar garrafas ou recipientes próprios. 

13. Nos banheiros do ginásio, devem ser disponibilizados água, sabão 
líquido e papel toalha para a devida higienização das mãos dos participantes 
durante todo o certame. 

14. Somente poderá adentrar ao local de provas, os candidatos 
reconvocados pelo Edital nº 09.01/2020, de 30 de setembro de 2020, conforme 
o horário individual designado pela banca organizadora. Após a realização do 
TAF não será permitida a permanência no ginásio. Sendo terminantemente 
proibida a entrada de terceiros, que não estejam entre os candidatos e a equipe 
de coordenação.  

15. Este protocolo poderá sofrer modificações de modo a atender as 
eventuais alterações das medidas regulatórias estabelecidas pelas autoridades 
sanitárias federal, estadual e municipal. 

 

 

Coordenação Geral do Concurso Público 
Prefeitura do Município de Aracati-CE 


