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PROTOCOLO COM AS MEDIDAS DE PREVENÇÃO AO CORONAVÍRUS 

QUE SERÃO SEGUIDAS NOS LOCAIS DE APLICAÇÃO DAS PROVAS 

OBJETIVAS DO CONCURSO PÚBLICO 001/2020  

DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO JACURI 

 

 

 

A Reis & Reis Auditores Associados, responsável pela realização do Concurso Público 

– Edital 01/2020 da Prefeitura Municipal de São José do Jacuri, com o objetivo de 

reduzir os riscos de disseminação da COVID-19 e preservar os candidatos durante a 

aplicação das provas, vem por meio deste protocolo, demonstrar os procedimentos a 

serem adotados para realização das provas objetivas de múltipla escolha, com data 

agendada para o dia 29/08/2021. 

 

 

O ingresso aos locais de prova só será permitido, obrigatoriamente, mediante o 

uso de máscara de proteção individual.  

 

 Dos Locais de Realização das Provas: As provas do Concurso Público – Edital 

01/2020 – Prefeitura Municipal de São José do Jacuri serão realizadas em duas 

escolas públicas da cidade, quais sejam: Escola Estadual John Kennedy e Escola 

Municipal Marcílio Dias; e em dois turnos, ou seja, turno da manhã de 08:00h às 

10:00h e turno da tarde de 12:00h as 14:00h. 

 

  A capacidade de candidatos por sala será reduzida em 50% do número total de 

carteiras. Informamos que essa medida tem como objetivo garantir o 

distanciamento necessário para evitar a transmissão/propagação do Novo 

Coronavírus. 

 

 Na área externa do local de prova deverá ser obedecido o distanciamento em fila 

indiana de no mínimo um metro e meio de distância para a organização na 

entrada dos candidatos no ambiente da Escola em que se realizará o Concurso 

Público.  
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 Terá um fiscal na entrada da Escola com a responsabilidade de realizar a 

higienização com álcool em gel, 70%, nos candidatos que realizarão a prova do 

Concurso Público.  

 

 Os candidatos deverão levar seus próprios recipientes com água potável. 

 

 Serão disponibilizados em todos os banheiros da escola, produtos para 

higienização: álcool em gel 70%, sabonete líquido, papel toalha e papel higiênico. 

 

 Será feita a aferição da temperatura corporal de todos os candidatos, com 

termômetro do tipo eletrônico. Se algum candidato apresentar temperatura 

superior a 37.8°C, não será autorizada a entrada do mesmo para realização da 

prova, conforme recomendação descrita no “Plano Minas Consciente” do 

Governo do Estado de Minas Gerais. Nesse caso o coordenador fará o registro 

em ata e o candidato deverá requerer o reembolso do valor pago referente à taxa 

de inscrição no Concurso Público.  

 

 Os candidatos que apresentarem sintomas de gripe e/ou estiverem contaminados 

com a COVID-19 não serão autorizados a realizarem a prova e poderão solicitar a 

devolução da taxa de inscrição mediante comprovação através do envio do 

atestado médico para o e-mail: concursos@reisauditores.com.br.  

  

 O ambiente interno será mantido com ventilação natural, mantendo portas e 

janelas abertas. 
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