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PLANO PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO 

EM PERÍODO DE PANDEMIA DE COVID-19 
 
 
O presente documento tem por finalidade orientar, de forma clara e objetiva, sobre as 
atividades e os cuidados a serem implementados no ambiente para a realização do 
concurso público nas dependências do Instituto de Geociências – IGC/UFMG, durante 
o período de emergência de saúde pública decorrente da pandemia do novo 
coronavírus (COVID-19), complementando as informações apresentadas no Edital do 
concurso. 
 
 
1. Forma de inscrição:  
 
As inscrições serão realizadas exclusivamente por correio eletrônico, através do e-mail 
institucional: concursos@igc.ufmg.br 
 
 
2. Realização das provas (remoto ou presencial):  
 
O concurso compreenderá a realização das seguintes provas: 
 
 Prova de Títulos: modalidade remoto (meio eletrônico) ou presencial a critério 

da Banca - Somente a Banca participa; 
 

 Prova Escrita (Eliminatória): modalidade presencial - Os candidatos de forma 
presencial, assistidos por equipe de apoio operacional ao concurso (Serão 
gravadas); e os membros da banca podem estar à distância por meio de 
videoconferência ou presencial.  
 

 Arguição de Memorial (Sessão Púbica): poderá ser presencial ou remoto, 
conforme for estabelecido pela Banca. 

 
 
3. Demais Atividades:  
 
Outras atividades do concurso, como a sessão pública de abertura, as reuniões da 
Banca, a apuração final do resultado e a sessão pública de encerramento, poderão ser 
realizadas no modo remoto (por meio de videoconferência) ou presencial. Instruções 
detalhadas serão comunicadas aos candidatos junto à convocação para o início do 
concurso. 
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4. Protocolo de Biossegurança do Concurso  
 
Para a realização de provas e atividades presenciais, serão seguidos os Procedimentos 
de Biossegurança do Concurso descritos no item 9 do Edital e os planos e protocolos 
de biossegurança estabelecidos pelo Comitê Local, contemplando as orientações sobre 
comportamento a ser seguido durante a realização das provas.  
 
O Protocolo de Biossegurança Complementar estabelecido pelo Comitê Local do IGC 
estará disponível na página eletrônica http://www.igc.ufmg.br e será encaminhado ao 
candidato junto à convocação para realização das provas. 
 
Entre as medidas adotadas nos espaços físicos onde se realizarão as provas e as 
sessões presenciais do concurso estão: 
 

I. Disponibilizar um fiscal na entrada do local das provas para conferir o uso da 
máscara.  

II. O ingresso e a permanência nas dependências do local de realização das provas 
estarão restritos aos candidatos convocados, no caso das instalações ainda 
estarem fechadas devido à pandemia, a fim de se evitar aglomerações. 

III. Disponibilizar preparação alcoólica 70% para utilização dos candidatos e equipe 
de organização.  

IV. Para evitar aglomeração, antes da entrada dos candidatos nos prédios ou em 
outros locais de aplicação de provas, será orientada a entrada de maneira 
escalonada. Haverá cartazes e/ou pessoal da equipe de trabalho, no lado 
externo dos locais de aplicação, orientando esta entrada, solicitando, 
principalmente, o distanciamento social. 

V. Uso de salas adequadas ao número de candidatos, com boa ventilação natural, 
mantendo obrigatoriamente o distanciamento de 2 metros ou mais entre as 
cadeiras. 

a. Manter sempre as portas e janelas abertas para ventilação natural;  
b. Manter o ar condicionado e ventiladores desligados;  
c. Selecionar salas com piso frio, com mesas e cadeiras em material 
impermeável a água ou desinfetantes, permitindo higienização adequada.  

 
 
4. Contatos: 
 
O contato para informações deve ser feito pelo e-mail geologia@igc.ufmg.br  
 

 
Este documento não substitui o Edital do concurso. 

Comitê Local do Instituto de Geociências 
IGC - UFMG 


