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A Chamada Pública será realizada observando todas as medidas de biossegurança nacionais e 

internacionais, no local das sessões públicas: 

 

1. As sessões de 16 e 17/03/2020, ora suspensas, serão agora realizadas em quatro dias, de forma a 

diminuir significativamente a quantidade de pessoas no local de realização da chamada pública; 

2. Será obrigatória a utilização de máscaras por todos os presentes, durante todo o período de 

realização e permanência no espaço da chamada pública; 

3. O acesso de pessoas será limitado ao candidato a vaga. Está proibida a entrada de acompanhantes 

(exceto para pessoas com deficiência), dentro do local de realização da chamada pública. 

4. Será disponibilizado álcool em gel na entrada do local da chamada pública e nas mesas de 

atendimento para as matrículas; 

5. A entrada do participante na sessão de chamada pública ocorrerá após verificação da temperatura 

e a realização da higienização das mãos com álcool em gel; 

6. Serão utilizados equipamentos de proteção individual e coletiva de acordo com os protocolos 

institucionais pelos servidores/colaboradores; 

7. Os assentos do local da chamada pública ficarão dispostos com distância mínima de 1,5 metros; 

8. As sessões públicas serão em local aberto, garantindo ventilação no local e renovação do ar; 

9. Todos os servidores/colaboradores participarão de capacitação promovida pelo Comitê Interno 

COVID-19; 

10. Será mantido distanciamento entre o candidato e servidor durante o atendimento; 

11. Terá equipe de limpeza que fará a desinfecção antes e após cada atendimento. 

 
Orientamos ainda que ao entrar no espaço das sessões públicas, evite a circulação desnecessária, bem 

como o compartilhamento de objetos. 

Informamos, ainda, que reduzimos a quantidade de cursos por sessões públicas diárias. Verifique o 

escalonamento obrigatório dos cursos no endereço eletrônico www.sisu.ufg.br. 

 

 

http://www.sisu.ufg.br/

