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1. A Copeve/UFMG seguirá as diretrizes indicadas pelas autoridades públicas
municipais em função dos indicadores epidemiológicos nos períodos da
aplicação das provas.
2. A Copeve/UFMG seguirá as recomendações do Protocolo de Biossegurança da
UFMG, disponível em: https://ufmg.br/coronavirus.
3. Candidatos com suspeita de estarem com síndrome gripal poderão ser
remanejados de suas salas de alocação original.
4. O Comitê da UFMG de Enfrentamento ao Novo Coronavírus RECOMENDA o
uso das máscaras em todos os espaços da universidade como medida de
prevenção consistente com a condição pandêmica da Covid-19.
5. Não será de responsabilidade da Copeve/UFMG o fornecimento de máscaras de
proteção.
6. A Copeve/UFMG se compromete a disponibilizar álcool em gel nos prédios
onde a prova será realizada. Não existe impedimento para que o candidato traga
o seu próprio álcool em gel (neste caso a embalagem deve ser transparente, sem
rótulo e não pode conter qualquer inscrição).
7. Recomenda-se que o candidato higienize as mãos com álcool em gel sempre que
for possível.
8. Os bebedouros deverão ser utilizados, apenas para o candidato encher a sua
garrafa individual com água (neste caso a embalagem deve ser transparente, sem
rótulo e não pode conter qualquer inscrição).
9. Os espaços de realização da prova serão mantidos com ventilação natural.
10. Conforme previsto no Edital, em seu item 5.1.4, "Em caso de manutenção da
situação de pandemia por Covid-19, serão publicados na página eletrônica da
Copeve/UFMG , na data indicada no Cronograma deste Edital (Anexo I), os
procedimentos relativos às medidas de biossegurança. Esses procedimentos
constituirão normas que passarão a integrar o presente Edital.”
11. Por ser dinâmica a evolução da COVID-19, é possível que ainda possamos ter
mudanças nos procedimentos de aplicação da prova, sobretudo no uso de
máscara. Caso isso venha a acontecer, informaremos na página da COPEVE.
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