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PLANO DE BIOSSEGURANÇA PARA REALIZAÇÃO DE
CONCURSO PÚBLICO NAS DEPENDÊNCIAS DO

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS

O presente Plano de Biossegurança tem como objetivo minimizar a
possibilidade de conta� gio a�  Pandemia do COVID-19 no Â# mbito das instalaço$ es
do  CCSÂ.  Para  isto,  e�  proposto  um  conjunto  de orientaço$ es  necessa� rias  a�
presença  e  a�  convive(ncia  nos  diferentes  espaços  do CCSÂ,  por  ocasia$ o  da
realizaça$o do concurso de provas e tí�tulos para professor Substituto, publicada
no Dia� rio Oficial da Unia$ o, Nº 27/21.

Estas  orientaço$ es devem ser seguidas por todos os  candidatos  e
profissionais  direta  ou indiretamente  envolvidos na realizaça$ o do Concurso
pu� blico para professores do Departamento de Âdministraça$o (DÂDM). E6  um
material norteador no uso das depende(ncias do CCSÂ por ocasia$ o da realizaça$o
da prova.

RESPONSABILIDADES

Â implementaça$ o de medidas de biossegurança envolve um conjunto de
aço$ es individuais e coletivas que precisam ser adotadas de forma integrada, a
fim de assegurar condiço$ es de trabalho mais seguras para todos os envolvidos
direta  (Chefe  de  Departamento,  membros das Comisso$ es, funciona� rios
designados para auxiliar em gravaça$ o de ví�deo, professores que compo$ em as
bancas examinadoras e candidatos inscritos) e indiretamente (pessoal de
serviços gerais e de limpeza). E6  responsabilidade de todos o cumprimento das
normas descritas nesta Resoluça$ o, bem como a comunicaça$o de quaisquer
dificuldades de implementaça$ o  dos  procedimentos,  considerados  essenciais
por esta equipe multidisciplinar.

Âs atividades do concurso so�  sera$o iniciadas  caso a bandeira de indicaça$o
acerca do distanciamento social esteja verde, amarela ou laranja no Estado
da  Paraí�ba.  Em  caso  de,  no  momento  da realização  das  provas,  a
bandeira esteja vermelha, a realização das provas do concurso estará
em suspenso até mudança da cor da bandeira.

Caberá a Chefia Departamental:

1) Â higienizaça$ o pre�via de todos os equipamentos a serem utilizados pelos
candidatos a� s vagas do Concurso UFPB/DÂDM e pelos professores que
integram as bancas examinadoras. Este procedimento sera�  planejado e
acompanhado pela  chefia  departamental  e  executado pelo pessoal  de
serviços gerais;

2) Fazer controle das medidas de  temperatura corporal  por todo o pessoal
diretamente envolvido na realizaça$o do concurso pu� blico durante a entrada
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nas  depende(ncias  do  Âudito� rio  Âzul  ou  outro  ambiente  disponibilizado
para tal;

3) Na entrada das instalaço$ es do Âudito� rio Âzul, ou outro ambiente indicado,
disponibilizar a� lcool lí�quido ou em gel a 70º;

4) Em  laborato� rio  que  tenham  computadores,  todos  os  teclados  de
computadores de uso coletivo e de equipamentos de ana� lise devera$o ser
envelopados com filme de PVC flexí�vel e higienizados apo� s o uso com a� lcool
Isopropí�lico. O mesmo procedimento deve ser adotado para os “mouses” e
quaisquer outros equipamentos que permitam realizar tal proteça$ o, sempre
que na$o atrapalhar o seu funcionamento;

5) Manter,  sempre que possí�vel,  a  ventilaça$ o  natural  (com portas e janelas
abertas)  ao  inve�s  de  climatizada.  Para  os  ambientes  que  precisam
necessariamente estar  climatizados,  ao final  do seu turno de trabalho,  o
departamento  fica  responsa� vel  em  abrir  as  janelas  e  portas  e  manter  a
ventilaça$ o natural por 15 min, pelo menos;

6) Sera$ o adotados os procedimentos de distanciamento de 1,5 metros entre
indiví�duos, quando da realizaça$ o das provas.

7) Qualquer pessoa com acesso permitido, quer por ter realizado inscriça$ o a� s
vagas  do  concurso  ou  por  integrar  equipe  de  suporte  a�  realizaça$ o  das
provas que acusar temperatura acima de 37,8º C sera�  comunicada e estara�
impossibilitada  de  acessar  a� s  depende(ncias  e  alertada  de  que  devera�
buscar, imediatamente, assiste(ncia me�dica;

8) Ficara�  suspensa  a  utilizaça$ o  de  bebedouros  de  forma  direta  (bebendo
diretamente  no  bocal  do  mesmo)  podendo  ser  utilizado  apenas  para  o
abastecimento de garrafas de a� gua/copos de uso pessoal e individual (não
disponibilizados pelo Centro ou Departamento);

9) Caso  haja  necessidade  de  uso  de  equipamentos  nas  provas  pra� tica,  os
cuidados  com  microfones  devem  atender  ao  uso  individualizado  do
equipamento, ale�m de estabelecer perí�odo de 14 dias de isolamento antes e
apo� s do uso destes equipamentos.

10) A  ingestão de água deverá ocorrer  fora  do ambiente (sala)  onde  se
realiza a prova.

11) E6  de  responsabilidade  do  departamento  de  Âdministraça$o  distribuir
previamente, por corresponde(ncia eletro( nica, aos candidatos e integrantes
das  Bancas  Examinadoras  os  avisos,  procedimentos,  e  orientaço$ es
constantes nesta Resoluça$o;

12) Tornar disponí�vel no site (DO CCSÂ)e acessí�vel, todas as documentaço$ es e
normas  para  a  sua  utilizaça$ o  em  local  visí�vel  e  legí�vel  para  todos  os
pu� blicos,  para  que  sejam  obedecidas  e  evite  problemas  futuros  por
quaisquer  das  partes  envolvidas,  sem  que  estas  possam  alegar
desconhecimento de tais regras.
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13) Garantir que, durante todo o tempo em que permaneçam nas dependencias
do  CCSÂ,  os  candidatos,  os  membros  da  banca  e  colaboradores  estara$ o
usando  ma�scaras  de  proteça$ o  (descarta� veis  ou  reutiliza�veis)  cobrindo  o
nariz e boca.

Limpeza e Desinfecção de WCs

1) Â limpeza e desinfecça$ o dos vasos e pias devera$ o ser realizadas logo    apo� s
cada  uso.  Se faz necessa� rio o  recolhimento  imediato,  pelo  pessoal de
limpeza, de papel higie(nico e/ou lenços descartados em sacos pla� sticos
para o correto descarte;

2) Os procedimentos para limpeza e desinfecça$ o sera$o ana� logos  aos
adotados para limpeza de laborato� rios; ou seja, higienizar sempre as
superfí�cies no sentido de cima para baixo e, das a� reas mais limpas, para
as mais sujas; O recolhimento dos resí�duos tambe�m deve seguir os
mesmos procedimentos adotados para os laborato� rios;

Caberá aos candidatos, integrantes das Bancas Examinadoras e demais 
envolvidos diretamente na realização do Concurso:

1) Seguir as regras de etiqueta respirato� ria para proteça$ o, em casos de tosse
e espirros (seque(ncia) o candidato devera�  permanecer com ma� scara e
troca� -la se resultar u� mida apo� s tosse ou espirro.

2) Utilizar, obrigatoriamente, ma� scara facial e fazer sua troca entre duas a
quatro  horas  em ambiente  controlado e  fazer  seu descarte  em sacos
pla� sticos, que devera$ o permanecer fechados;

3) O consumo de a� gua e alimentos esta�  proibido dentro da sala do concurso ou
ambiente de espera;

4) Sera�  obrigato� rio o uso de canecas ou garrafas individuais para consumo
de a� gua pota�vel;

5) Lavar as ma$os com a�gua e saba$o ou higienizar com a� lcool em gel 70%,
frequentemente, ou sempre que houver tra( nsito entre os ambientes e
antes e depois do manuseio dos equipamentos e ou utensí�lios;

6) Â secagem das ma$ os pode ser realizada com toalhas pequenas
individuais pessoais de cada participante, utilizadas exclusivamente
para este fim, e apenas na ause(ncia de papel toalha.

7) Âs normas constantes neste Plano de Biossegurança devera$o ser
seguidas por todos os candidatos, sob pena de eliminaça$ o no certame.

Joa$ o Pessoa, 12 de Julho de 2021

Presidente da Comissão de seleção
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