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PROFISSIONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO EM LINGUAGEM DE SINAIS 
 

AVISO II - ORIENTAÇÃO PARA PROVA PRÁTICA 

A prova prática ocorrerá no dia 07/10/2021 com início às 8h00min. 
 

LOCAL DE REALIZAÇÃO DA PROVA PRÁTICA: Sala 111 B, Bloco NSA (Núcleo de Salas de Aula), Campus 
Santarém, Unidade Tapajós, Rua Vera Paz, s/n, CEP: 68040-255, bairro Salé, Santarém-PA. 

 
 
Considerando o item 6.10, o candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da prova prática, com 
antecedência mínima de 15 minutos do horário fixado para seu início, portando documento de identidade original com foto, que 
bem o identifique, sob pena de eliminação. 
 
Ressaltamos que os candidatos deverão está ciente dos itens do edital abaixo: 
 
“6.11 Sob nenhuma hipótese serão aceitos candidatos dentro da sala de prova após o horário fixado para início das provas. 
6.12 Candidatos que não se fizerem presente ou não comparecerem ao local e horário estipulado serão automaticamente 
eliminados do processo seletivo. 
6.13 O candidato não poderá assistir à prova dos demais concorrentes, devendo aguardar em sala reservada até o momento 
em que será conduzido perante a Banca Examinadora para realizar sua prova prática” 
 
Fique atento: 

a) comparecer ao local de aplicação usando máscara, considerada item obrigatório e de uso pessoal não compartilhável, que cubra 
totalmente boca e nariz e portando máscaras reservas, se necessário, de modo a possibilitar a troca de sua máscara a cada duas horas; 
b) armazenar as máscaras usadas em saco plástico transparente, que deverá ser trazido pelo candidato; 
c) permanecer de máscara durante todo o tempo em que estiver nas dependências dos locais de aplicação do procedimento de verificação, 
aplicação de prova e uso das dependências como banheiro e corredores; 
d) submeter-se à verificação da temperatura corporal para a permissão de acesso ao local de aplicação; 
e) observar o distanciamento mínimo de 1.5m de uma pessoa para outra com máscara; 
f) Fazer higienização das mãos com álcool em gel 70% à disposição no local de aplicação de prova. 
g) Apresentar documento oficial com foto para sua identificação de forma que facilite a visualização e sem contato físico; 
h) recomenda-se que cada candidato leve água para o seu próprio consumo, em embalagem transparente, sem etiquetas de fábricas e/ou 
rótulos que deverão ser retirados por seu portador, para evitar a utilização de bebedouros ou qualquer de outro dispositivo de fornecimento 
coletivo de água para beber. i) cabelos compridos deverão permanecer presos durante todo o tempo; 
j) submeter-se ao controle de saída dos candidatos ao término das provas para evitar aglomeração. 
9.2 As máscaras poderão ser descartáveis, de tecido ou qualquer outro material recomendado pelo Ministério de Saúde e desde que não 
contenham partes de metal. 
9.3 À critério do candidato, poderá fazer uso além da máscara, de um protetor facial transparente (estilo viseira), vestimentas descartáveis 
(macacão impermeável), luvas descartáveis (desde que tenham coloração leitosa ou semitransparente), óculos de proteção transparente e 
toalhas de papel para higienização de mãos e objetos.  
9.4 Se desejar, o candidato também poderá levar o seu próprio recipiente contendo álcool gel, desde que esse recipiente seja transparente 
9.5 O candidato jamais deverá compartilhar qualquer material de seu uso pessoal de proteção. 
9.6 Todo o material fora do padrão estabelecido neste edital será recolhido e colocado sob guarda, até a finalização da prova do candidato, 
momento no qual receberá seu material, a fim de evitar desclassificação. 
9.7 Excepcionalmente, por decorrência da pandemia pelo Covid e risco de contaminação, será automaticamente eliminado do Processo 
Seletivo Simplificado, em decorrência da anulação de sua prova, o candidato que durante a realização do Processo Seletivo Simplificado 
descumprir as medidas de proteção constantes neste edital. 
9.8 Em caso de determinação por autoridades locais do bandeiramento de alto risco de contaminação, que importe a paralisação de qualquer 
atividade presencial, o cronograma do PSS será automaticamente reajustado, sendo de conhecimento de todos os candidatos homologados. 
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